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úvodní slovo
Vážení,
rok 2009 je již nějaký čas za námi, ale než upřeme svůj pohled do budoucna, je třeba
zrekapitulovat činnost v období, které jako vždy rychle uběhlo. To však neznamená, že
se v tomto roce nic významného neudálo.
Na několika řádcích není možné vyjmenovat všechny radosti a strasti organizace, která
má 117 zaměstnanců v 22 registrovaných sociálních službách, provozuje nestátní zdravotnické zařízení, zabývá se rodinnou problematikou, krizovou pomocí, pomáhá cizincům v regionu, čerpá Norské fondy pro podporu znevýhodněných dětí nebo evropské
peníze při zajištění vybraných sociálních služeb JmK. Některé skutečnosti však stojí za
zmínku:
V roce 2009 jsme poprvé překročili díky velké obětavosti mnoha dobrovolníků i pracovníků milionovou hranici při pořádání TKS. Začali jsme chystat převzetí pečovatelské
služby ve Velkých Opatovicích a okolí a novou službu – Domácí hospicovou péči. Rozšířili
jsme sociální rehabilitaci v zařízení Emanuel do nových prostor v Doubravici nad Svitavou
a v neposlední řadě jsme v krajském kole obdrželi ocenění jako Společnost přátelská
rodině pro organizace, které dlouhodobě rodiny podporují.
Dále bylo potřeba dokončit pravidla pro fungování nové organizační struktury. Součástí
procesu bylo manažerské vzdělávání vedoucích služeb na konci roku, které nám přineslo
nové podněty k zamyšlení. Uvědomili jsme si totiž, že bez nové pozitivně formulované
vize se naše pomáhající organizace neobejde, ta se totiž týká každého zaměstnance
i dobrovolníka. Nelze proklamovat „skrze milosrdnou lásku pomáháme druhým“, je třeba se zamyslet nad vlastními hodnotami a motivy. Dávat se, abychom se cítili lepšími
lidmi jenom my sami, nestačí.
Zpronevěřili bychom se svému poslání, kdybychom reagovali jen na potřeby lidí, které většinová společnost uznává. Nemůžeme vytěsňovat nepopulární témata. Bratr je
pro nás člověk bez domova, cizinec, problémový mladý člověk i žena na ulici. V naší
společnosti zaměřené na výkon se stává i senior přítěží. A našim úkolem je důstojnost
a hodnotu stáří nejen proklamovat. Charita by měla být výzvou, pro ostatní, že se stále
máme o co podělit. Všichni můžeme přinést Dobro – úsměvem, pohlazením, modlitbou,
laskavým slovem, zájmem o druhé, prací, hmotnou pomocí i financemi.
Přeji nám všem, abychom uměli uposlechnout této výzvy, kéž naše dílo vzbuzuje důvěru
a následně užitek všude tam, kde je potřeba.

Jana Sedláková
Ředitelka OCH Blansko
výroční zpráva 2009 / uvodní list
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Struktura organizace
Caritas internationalis
Charita Česká republika

Diecézní charita Brno

Oblastní charita Blansko
ředitelka
Mgr. Jana Sedláková
Jednotlivá střediska
a projekty – viz dále

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

KB Blansko, č. ú. 15635631/0100

Okno dokořán Blansko
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 583, fax: 516 417 351, e-mail: poradna.blansko@caritas.cz
STŘEDISKO 208, vedoucí služby v roce 2009: Bc. Ivana Přikrylová, DiS.

odborné sociální poradenství
Posláním sociální služby 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.
Cíle služby
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
Cílová skupina
Našich služeb může 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
Hlavní zásady
služba je pro uživatele bezplatná
služba zachovává lidskou důstojnost všech zúčastněných osob
služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, podporuje uplatňování jejich vlastní
vůle a vede k převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život
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služba podporuje rozvoj samostatnosti uživatelů a posiluje jejich sociální začleňování
služba zohledňuje oprávněné zájmy uživatelů
služba je poskytována s ohledem na lidská práva a základní svobody všech zúčastněných osob
služba je nezávislá na politických stranách a ideologiích
služba je ze strany zaměstnanců přijímána jako povolání k lásce a vychází z principů
křesťanství
uživatel má právo ptát na postoje a přesvědčení zaměstnanců, ale není k jejich přijetí
nucen
uživatel má právo mít a vyjádřit svoje postoje a přesvědčení
služba je založena na důvěrnosti sdělení – bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány
žádné informace s výjimkou zákonné oznamovací povinnosti
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, ostatní sociální služby)
podpora, doprovázení při řešení Vašich problémů
to vše u nás v poradně nebo v přirozeném prostředí uživatelů služby
V roce 2009 jsme zaznamenali celkem 1524 intervencí
a 757 kontaktů s 614 fyzickými osobami.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100
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Okno dokořán blansko
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 351, e-mail: krizovapomoc.blansko@caritas.cz
STŘEDISKO 220, vedoucí služby v roce 2009: Marcela Šebelová – do února 2009,
Mgr. Miroslav Doležel – do srpna 2009, Jiřina Sovová – do prosince 2009

Krizová pomoc
Poslání sociální služby je pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci např.
ztráta zaměstnání, problémy ve vztazích, smrt blízké osoby, ztráta bydlení, apod.,
nebo nemají zabezpečeny základní životní podmínky (strava, zprostředkování
noclehu,...). Poskytnout jim porozumění, podporu, doprovázení a zplnomocnění
k překonání krizové situace a zvládnutí svých těžkostí.
Cíle služby
pomoci uživateli zorientovat se v situaci, v níž se ocitl
společně s ním vytýčit kroky, které povedou k řešení problému
spolupracovat na realizaci řešení problému
pomoci uživateli zvládnout situaci tak, aby se vrátil na předkrizovou úroveň žití
Cílová skupina
Uživatelem Krizové pomoci se může stát každý dospělý člověk, který považuje
svou situaci za nezvládnutelnou, to znamená, že ji není schopen řešit vlastními
silami a z vlastních zdrojů a je pro něj neúnosná a ohrožující.
Poskytujeme
rozhovor s krizovým pracovníkem
telefonickou krizovou intervenci
základní sociální poradenství
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
důležité informace a kontakty
pomoc při obstarávání osobních záležitostí
pomoc při zajištění stravy v krizové situaci
možnost osobní hygieny
zprostředkování následné odborné pomoci nejen v rámci OCH Blansko

Služba je poskytována okamžitě, bezplatně a anonymně.
V roce 2009 jsme zaznamenali 419 kontaktů se 146 fyzickými osobami.
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Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100
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LINKA DŮVĚRY BLANSKO
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 668, e-mail: soslinka.blansko@caritas.cz
STŘEDISKO 210, vedoucí služby v roce 2009: Jiřina Sovová, Mgr. Miroslav Doležel

Telefonická krizová pomoc
Posláním sociální služby 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.
Cílem služby Linka důvěry Blansko je poskytování kvalitní a plně profesionální telefonické krizové pomoci těm, kteří se na ni v nouzi obrátí. Poskytnuté služby by měly vést
k opětovnému začlenění uživatelů do jejich přirozeného prostředí i do společnosti.
Služba je poskytována 24 hodin denně, pro celou populaci.
Hlavní zásady
Vyplývají z hlavních zásad Zákona č. 108 / 2006 Sb. o sociálních službách a z toho navazujících Standardů služby Linky důvěry, podle §55 téhož Zákona.
služba je anonymní, snadno dostupná
je poskytována nepřetržitě (24 hodin denně, včetně svátků, sobot a nedělí)
uživatel hradí cenu běžného telefonního hovoru
okamžitá intervence v akutní krizi
nezávislost na jakýchkoliv politických, obchodních nebo náboženských vlivech
důvěrnost sdělení – bez souhlasu uživatele nebudou poskytnuty třetí osobě podrobnosti o jeho problémech
nestrannost – služby jsou určeny pro všechny uživatele bez ohledu na jeho rasu, pohlaví, politické nebo náboženské přesvědčení, handicap nebo sexuální orientaci
Linka důvěry spolupracuje s terénními pracovníky v projektu péče o klienty, kteří se stali
předmětem obchodu s lidmi, nebo předmětem domácího násilí.
Mimo běžně poskytované služby klientům, tvoří Linka důvěry nedílnou součást Výjezdního krizového týmu při neštěstích a katastrofách většího rozsahu. Pracovníci linky jsou
školení pro koordinaci činností psychosociální pomoci.
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Nabízíme
okamžitou telefonickou pomoc
anonymitu
emociální a duchovní podporu
pomoc při vypracování krizového plánu
zprostředkování následné péče (krizové centrum, právník, psycholog…)
V roce 2009 byl realizován 3 061 kontakt s uživateli služby.

Telefon: 516 410 668

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100
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Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Stará fabrika Blansko
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 412 137, e-mail: dennicentrum.blansko@caritas.cz
Středisko 224, vedoucí služby v roce 2009: Anna Baláková a Petr Veselý

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.
Cíle služby
předcházet nebo mírnit zdravotní rizika vyplývající ze způsobu života těchto lidí
předcházet pasivitě a rozvoji rizikového nebo konfliktního způsobu života
předcházet ztrátě vlastní hodnoty, úcty k sobě i k druhým
umožnit dosahování svých osobních cílů
zvýšit informovanost o možnostech řešení dané situace nebo jejího předcházení
podporovat využívání dostupných služeb a zdrojů
předcházet narušení nebo podpořit obnovování kontaktů a vztahů s přirozeným sociálním prostředím
rozvíjet soběstačnost při zvládání nepříznivé situace
předcházet nebo mírnit konflikt lidí dané cílové skupiny a veřejnosti
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou muži i ženy starší 18 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.
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V roce 2009 byl tento projekt financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České
republiky
V roce 2009 jsme byli v naší službě k dispozici 214 uživatelům, při 5 492 návštěvách bylo poskytnuto 8 881 služeb.
Statistika rok 2006–2009
Rok

Počet uživatelů

Počet návštěv

2006

125

2448

2007

132

3361

2008

190

4896

2009

214

5492

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100
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Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Stará fabrika Blansko
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 412 137, e-mail: práce.blansko@caritas.cz
STŘEDISKO 222, vedoucí služby v roce 2009: Anna Baláková

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Posláním sociální 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
osoby ohrožené společensky nežádoucími jevy
osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučení
osoby od 18 do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
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 2009 byl tento projekt financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu České republiky.
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V roce 2009 jsme rozšířili službu o možnost zapojení uživatelů Nízkoprahového
denního centra, kteří se stávají uživateli Sociální rehabilitace, do činností při
úklidu města apod.
V roce 2009 jsme byli v naší službě k dispozici 135 uživatelům ve 1882 kontaktech.
Statistika rok 2006–2009
Rok

Počet uživatelů

Počet návštěv

2006

23

601

2007

87

445

2008

108

1380

2009

135

1882

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100
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NOCLEHÁRNA PRO MUŽE BLANSKO
Luční 10, 678 01, Blansko
tel.: 516 410 467, e-mail: nocleharna.blansko@caritas.cz
STŘEDISKO 215, vedoucí služby v roce 2009: František Kratochvil

NOCLEHÁRNA PRO MUŽE Blansko
Posláním sociální služby 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.
Cíl služby
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
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 a základní sociální poradenství. 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 2009
Na noclehárně je k dispozici 15 lůžek. Za rok 2009 jsme přijali celkem 65 uživatelů, což znamená 2 907 kontaktů.
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Průměrný počet ubytovaných byl 8 uživatelů na 1 noc. Z Blanska a okresu Blansko bylo
66,1 % uživatelů, 21,5 % je z ostatních regionů Moravy a 3,2 % z Čech a 9,2 % cizinců. 52,3 % noclehů bylo krátkodobých, tzn. do 14 dnů a 47,7 % delších. Nejmladšímu
uživateli bylo 18 let a nejstaršímu 66 let.
Oproti roku 2008 došlo ke zvýšení počtu uživatelů i kontaktů, počet odespaných nocí
byl o 663 vyšší. Zvýšil se rovněž podíl uživatelů z Blanska a regionu Blansko.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100

www.blansko.caritas.cz

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

ZLATÁ ZASTÁVKA ADAMOV
Smetanovo náměstí 99, 679 04 Adamov
tel.: 515 531 152, e-mail: z.zastavka.adamov@caritas.cz
STŘEDISKO 211, vedoucí služby v roce 2009: Mgr. Jiří Papiž

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Posláním sociální služby 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 služby
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 od 11 do 20 let (v individuálních případech do 26 let), ohrožené společensky nežádoucími jevy, nebo u kterých již nastaly tyto problémy:
výchovné problémy – šikana, násilí, vydírání, agresivní chování, trestná činnost, konflikty s rodiči a autoritami
vzdělávací problémy – záškoláctví, špatný prospěch ve škole
rizikový způsob života – promiskuita, rizikové sexuální chování, užívání návykových
látek, gamblerství, sprejerství
sociální vyloučení
obtížné životní situace (dysfunkční rodinné prostředí, úmrtí v rodině, osamocení...)
psychické obtíže spojené s vývojovými úkoly v dospívání
pasivně trávící svůj volný čas
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Činnost v roce 2009
I v tomto roce proběhlo v našem zařízení mnoho změn, které byly vždy s cílem zkvalitnit
stávající službu. Hlavní změnou bylo částečné zařazení naší služby do individuálního projektu JmK. Dále v průběhu roku probíhala modernizace prostor zařízení, a to jak nákupem nových věcí pro rozšíření volnočasových aktivit pro uživatele, tak i vylepšení prostor
pro pracovníky a prostor pro práci s uživateli. Bylo uspořádáno několik turnajů, mnoho
výjezdních akcí, v prosinci proběhla tradiční mikulášská besídka s nadílkou.
V roce 2009 bylo učiněno 4923 kontaktů s 89 uživateli.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100

www.blansko.caritas.cz

Charitní ošetřovatelská služba Blansko
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 825, e-mail: chos.blansko@caritas.cz
STŘEDISKO 202, vedoucí služby v roce 2009: Jana Komosná

Charitní ošetřovatelská služba Blansko
Posláním Charitní ošetřovatelské služby Blansko je ošetřovatelská péče o lidi, kteří
nepotřebují stálou lékařskou pomoc, ale chtějí zůstat v domácím prostředí.
Cílem služby je udržení klienta co nejdéle v jeho vlastním sociálním prostředí – doma.
Služba je určená především osobám, které nepotřebují stálý lékařský dohled a vyžadují jen odbornou ošetřovatelskou péči. Staráme se o lidi po úrazech, s akutními nebo
chronickými ranami, o tělesně a mentálně postižené, o lidi závislé na cizí pomoci. Péči
poskytujeme také o nemocné v terminálních stadiích, kde snahou rodiny je postarat se
o příbuzného až do jejich konce.
Ošetřovatelská péče je zajišťována registrovanými zdravotními sestrami v jejich domácím
prostředí na základě indikace praktického lékaře 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Služba je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Máme uzavřenou smlouvu s Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Českou průmyslovou zdravotní
pojišťovnou, Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra.
Poskytované služby
měření krevního tlaku
ošetřovatelská rehabilitace
příprava a podání léků
odběry krve a biologického materiálu
aplikace injekcí a infúzí
nácvik, zaučení aplikace inzulínu
převazy chronických i akutních ran
provedení glykémie glukometrem
péče o stomie, tracheostomické kanyly, drény, PEG
cévkování, péče o permanentní katétr
klyzma
edukace
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Máme také nemocné v terminálních stadiích, kde snahou rodiny je postarat se o příbuzného až do jejich 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.
Během roku 2009 jsme ošetřili 560 klientů z toho 85 klientů bylo do 65 let
a 475 nad 65 let, u kterých bylo provedeno 20 966 návštěv v domácnostech.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100

www.blansko.caritas.cz

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BLANSKO
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 825, e-mail: chps.blansko@caritas.cz
STŘEDISKO 203, vedoucí služby v roce 2009: Bc. Anna Kalová

Charitní pečovatelská služba Blansko
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 a napomoci při řešením nepříznivé životní
situace, kterou nejsou schopni zvládat vlastními silami. Současně podporovat svépomoc
a vzájemnou pomoc.
Cílem služby je, aby uživatelé v nepříznivé sociální situaci zůstali i nadále součástí přirozeného místního společenství, mohli žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci
a mohli využívat nabízených služeb.
Cílovou skupinu tvoří osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby: senioři, 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.
Základní činnosti charitní pečovatelské 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
základní sociální poradenství
Fakultativní služby
pomoc při péči o nehty (pedikůra)
doprava uživatele dle jeho potřeb
Charitní pečovatelská služba se řídí zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláškou MPSV ČR 505/2006 Sb. v platném znění, ze které vyplývá cena poskytované
služby.
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Charitní pečovatelská služba Blansko byla poskytována v ujednaném čase v přirozeném
domácím prostředí, a to na základě odbornosti a individuálního přístupu pracovníků
charitní pečovatelské služby. Za uživateli jsme dojížděli do těchto měst a obcí: Blansko,
Boskovice, Bořitov, Crhov, Doubravice nad Svitavou, Hodonín u Kunštátu, Jedovnice,
Kotvrdovice, Krasová, Křtěnov, Kunštát, Lhota u Lysic, Lhota u Olešnice, Louka u Olešnice, Lysice-Perná, Makov, Nýrov, Olešnice, Olomoučany, Ostrov u Macochy, Ráječko,
Rájec-Jestřebí, Rozseč nad Kunštátem, Senetářov, Skalice nad Svitavou, Sloup, Spešov,
Šošůvka, Tasovice a Vilémovice.
V roce 2009 využilo naší péče 272 uživatelů z regionu Blanenska a Boskovicka.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100

www.blansko.caritas.cz

BETANY BOSKOVICE
Dukelská 12, 680 01 Boskovice
tel.: 516 452 147, fax: 516 453 829, e-mail: betany.boskovice@caritas.cz
STŘEDISKO 207, vedoucí služby v roce 2009: Irena Přibylová

DENNÍ STACIONÁŘ
Posláním sociální služby je nabízet denní pobyt lidem s mentálním a kombinovaným
postižením z Boskovic a jeho okolí. Rozvíjet jejich kompetence tak, aby nedocházelo
k sociálnímu vyloučení.
Cílem služby je podporovat samostatné rozhodování a aktivity, které uživatel není
schopen zvládat bez pomoci druhé osoby, nacvičovat pracovní dovednosti v dílnách
pracovní terapie a to v dílně šicí, pracovní, výtvarné a keramické, rozvíjet komunikační
dovednosti, zajistit smysluplné trávení volného času a zprostředkovávat všeobecné informace z běžného života.
Cílová skupina
Denní stacionář Betany je určen pro osoby od 8 let (při nástupu školní docházky do
speciální třídy MŠ ZŠ a PŠ Boskovice – elokovaná třída v Betany Boskovice) a od 17 let
(po ukončení povinné školní docházky) s lehkým a středním stupněm mentálního postižení s kombinovanými vadami, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby.
Principy poskytování služby
individuální přístup
skupinový efekt
důraz na komunikaci
profesionalita
princip diskrétnosti.
princip rovnosti
princip křesťanských hodnot
princip týmové práce
princip dobrých vztahů
Dle zájmu se uživatelé mohou zapojit do sportovních aktivit. Jedná se o cvičení s různými pomůckami např. s rehabilitačními míči, overbaly, činkami, posilovacími stroji, dále
jízda na rotopedu, motopedu, hra kuželek v místní kuželně, plavání v městských lázních
apod. Vyvrcholením sportovních aktivit jsou sportovní hry pro handicapované, které
pořádáme každoročně pro celý region.
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Součástí programu denního stacionáře je zapojování se do kulturního dění ve městě,
stejně tak jako nácvik sborového zpěvu. Zde se využívají nejrůznější hudební nástroje
podporující smysl pro rytmus, dynamiku a soustředěnost.
Uživatelé jsou také seznamováni s nejrůznějšími situacemi, se kterými se mohou v běžném životě setkat, nabízíme poradenství, kam se mohou v případě potřeby obrátit.
Uživatelé také mohou využít služby klinického logopeda, stejně tak jako služeb externí
psycholožky.
Denní stacionář nabízí službu 25 uživatelům starších 18 let s mentálním a kombinovaným postižením lehkého a středního stupně.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100

www.blansko.caritas.cz

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

BETANY BOSKOVICE
Dukelská 12, 680 01 Boskovice
tel.: 516 452 147, fax: 516 453 829, e-mail: betany.boskovice@caritas.cz
STŘEDISKO 209, vedoucí služby v roce 2009: Bc. Marie Zouharová

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Posláním sociální služby 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.
Cílem pobytové služby je nacvičovat a zvládat dovednosti s vedením a provozem domácnosti, podporovat kolektivní i samostatné rozhodování, vést k vzájemné spolupráci
a toleranci mezi uživateli, upevňovat mezilidské vztahy, nacvičovat sociální dovednosti
potřebné pro život v rámci občanské společnosti.
Cílem ambulantní služby je motivace, samostatnost, důslednost a vytrvalost při zvládání jednoduchých pracovních činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Cílová skupina
Ambulantní forma: Služba je poskytována osobám s mentálním a kombinovaným
postižením lehkého a středního stupně postižení, kteří navštěvují denní stacionář Betany
Boskovice.
Pobytová forma: Služba je poskytována osobám s mentálním a kombinovaným postižením lehkého a středního stupně postižení od 18 let věku, kteří navštěvují denní
stacionář Betany Boskovice.
Poskytované služby
Ambulantní forma:
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění
zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
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Pobytová forma:
poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Principy poskytování služby
individuální přístup
skupinový efekt
důraz na komunikaci
profesionalita
princip diskrétnosti
princip rovnosti
princip křesťanských hodnot
princip týmové práce
princip dobrých vztahů
Sociální rehabilitace nabízí ambulantní službu 13 uživatelům starších 18 let. Sociální rehabilitaci pobytovou využívá 6 uživatelů starších 18 let.
V průběhu roku s uživateli vedeme rozhovory, při kterých zjišťujeme spokojenost se službou, akceptujeme jejich požadavky, nápady, náměty. Abychom vám naši službu přiblížili,
vybrali jsme jeden z nich: „Rád chodím do kuchyně, kde se učím nové věci, které využiju
při samostatném vaření na bytech.“ (David)

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100

www.blansko.caritas.cz

BETANY BOSKOVICE
Dukelská 12, 680 01 Boskovice
tel: 516 452 147, fax: 516 453 829, e-mail: radka.kuncova@caritas.cz
STŘEDISKO 227, vedoucí služby v roce 2009: Radka Kuncová

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Posláním sociální služby je zabránit sociálnímu vyloučení rodiny, zachovat její kvalitu
života a poskytnout nezbytný odpočinek.
Cílem odlehčovací služby je poskytnout přiměřenou pomoc a podporu pečujícím rodinám po nezbytnou dobu zajištěním péče o jejich dítě s handicapem v případě kdy:
rodiče chodí do práce a dítě vyžaduje zvláštní péči před a po ukončením vyučování
rodinní pečovatelé potřebují čas ke svému odpočinku, dovolené a regeneraci sil, popř.
tehdy, nejsou-li sami schopni zajistit náročnou péči o své dítě
Odlehčovací služba slouží především pro širokou rodinu člověka s postižením, s cílem
umožnit této rodině fyzického i duševního odpočinku. Možnost zapojit se do běžného
života tak, jak ostatní rodiny a zapojení rodin do pracovního procesu a tím docílit vyvážené atmosféry v těchto rodinách.
Cílovou skupinou jsou osoby s kombinovaným postižením ve věku školní docházky.
Odlehčovací služba je poskytována rodině i rodinným příslušníkům dětí, kteří si jednak
v prostorách denního stacionáře Betany plní povinnou školní docházku a dětem mimo
prostor Betany - přímo v rodině, která tuto službu potřebuje. Probíhá před zahájením
a po ukončení vyučování a tím umožňuje pečující rodině nejen nezbytný odpočinek,
ale i možnost zapojit se do normálního života, chodit do zaměstnání apod.
Principy poskytování služby
individuální přístup – každý uživatel je pro nás jedinečnou osobností s vlastními potřebami
zachování důstojnosti – k uživateli přistupujeme v duchu rovnocenného partnerství
podpora samostatnosti a soběstačnosti - s ohledem na věk, zdravotní i jiná omezení
uživatelů, usilujeme o zachování jejich nezávislosti a co nejvyšší míry samostatnosti
respektování volby uživatele – snažíme se vytvářet podmínky, v nichž se uživatelé
služeb mohou cítit důstojně, rozhodovat se sami s porozuměním důsledku svého rozhodnutí flexibilita – snažíme se naše služby pružně přizpůsobovat potřebám uživatelů, nikoli potřebám pracovníků
odbornost, kvalita – vzděláváme se pro práci s uživateli, zvyšujeme své dovednosti
a znalosti potřebné pro poskytování sociální služby.
výroční zpráva 2009 / list č. 12

Aktivity odlehčovací služby
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
výchovně-vzdělávací aktivační činnosti
Dále nabízíme nácvik jemné a hrubé motoriky, kulturní akce. Dále pak canisterapii,
logopedickou, psychologickou a duchovní službu, která je zajišťována externími spolupracovníky. Nabízíme uživatelům také fakultativní činnost – svoz do zařízení a zpět
domů.
Provozní doba
Denně pondělí až pátek 6.30–8.00 a 12.00–15.00
Kapacita odlehčovací služby je 5 uživatelů plnící si povinnou školní docházku.
„Nejraději chodím odpoledne za svým starším kamarádem Honzou. Taky mě baví vycházky s tetou Maruškou, kdy si povídáme.“ (Lukáš)

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100
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EMANUEL BOSKOVICE
U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: 516 454 604, mobil: 737 230 850, e-mail: emanuel.boskovice@caritas.cz
STŘEDISKO 206, vedoucí služby v roce 2009: Gabriela Vašíčková

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB
Poslání sociální služby je poskytovat denní pobyt lidem s mentálním postižením
a s kombinovaným postižením z Blanska a jeho okolí. 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 Emanuela jsou zaměřeny na rozvoj individuality každého uživatele,
na upevnění jeho lidské důstojnosti, na rozšíření jeho osobních možností, a na začleňování uživatelů do běžné společnosti.
Cílovou skupinu uživatelů tvoří lidé s mentálním a kombinovaným postižením středního až těžkého stupně postižení od 3 let.
Principy poskytování služby
dodržování práv uživatelů služeb
respektování volby uživatelů služeb
individualizace podpory
zaměření na celek (souvislosti situace konkrétního uživatele)
přizpůsobování potřebám uživatelů služeb
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 sebebslužných 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.
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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)
Služba je poskytována celoročně, v pracovní dny od 7 do 16 hodin.
Kapacita Centra denních služeb Emanuel je určena pro 15 uživatelů.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100

www.blansko.caritas.cz

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

EMANUEL BOSKOVICE
U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: 516 454 604, mobil: 737 230 850, e-mail: emanuel.boskovice@caritas.cz
STŘEDISKO 216, vedoucí služby v roce 2009: Bc. Alice Fialová

EMANUEL DOUBRAVICE
Soukopovo náměstí 453, 679 11 Doubravice nad Svitavou
tel.: 515 538 545, mobil: 739 389 226, e-mail: emanuel.boskovice@caritas.cz
STŘEDISKO 216, vedoucí služby v roce 2009: Bc. Alice Fialová

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Posláním sociální služby je podporovat lidi s mentálním a kombinovaným postižením
z Boskovic a jeho okolí v získání co nejvyšší míry soběstačnosti, tak aby se dokázali dle
svých schopností a dovedností zapojit do běžného života.
Cílem služby je připravit uživatele pro samostatný život, pro život s co nejmenší mírou
asistence nebo s podporou nezávislou na rodině.
Cílovou skupinu uživatelů tvoří lidé s mentálním a kombinovaným postižením středního až těžkého stupně postižení od 16 let.
Principy poskytování služby
dodržování práv uživatelů služeb
respektování volby uživatelů služeb
individualizace podpory
zaměření na celek (souvislosti situace konkrétního uživatele)
přizpůsobování potřebám uživatelů služeb
Služba sociální rehabilitace má v zařízení formu pobytovou a ambulantní.
Pobytová sociální rehabilitace poskytuje vedle základních činností jako jsou nácvik
péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
kontaktů se společenským prostředím, edukačních činností a podpory při uplatňování
práv a zájmů také ubytování a stravu.Ubytování je poskytováno ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích se společným sociálním zařízením, kuchyní a obývacím pokojem.
Sociální pracovník poskytuje uživateli různý stupeň podpory.
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Činnosti jsou zaměřeny na chod domácnosti, volnočasové aktivity a sociální dovednosti.
Výčet všech nacvičovaných dovedností je rozpracován v dokumentaci uživatele.
Chod domácnosti se zaměřuje na tyto oblasti: sebeobsluha (hygiena a oblékání) péče
o domácnost (úklid, vaření) a sociální dovednosti. Volnočasové aktivity využívají přirozených zdrojů (kino, divadlo, výstavy, sport …).
Sociální rehabilitace ambulantní se zaměřuje především na nácvik a upevňování základních sebeobslužných a hygienických návyků. Práce s uživateli služeb směřuje především k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti-sebeobsluhy a zvládání jednoduchých
pracovních úkonů. Důležitým prvkem v samotné práci s uživateli 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 adaptibilitu,
na získání a upevňování základních hygienických návyků a pokud možno co nejvyšší
míry sebeobsluhy,
na schopnost vykonávat alespoň v minimálním rozsahu nenáročnou práci.
Denní kapacita Sociální rehabilitace Emanuel je 15 uživatelů.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
Soukopovo náměstí 91, 679 11 Doubravice nad Svitavou
tel.: 515 538 565, mobil: 736 529 326, e-mail: peknamodra.blansko@caritas.cz
STŘEDISKO 213, vedoucí služby v roce 2009: Karla Změlíková

SOCÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY
A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Posláním sociální služby je poskytovat sociálně aktivizační služby osobám se zkušeností s dlouhodobým duševním onemocněním, osobám se zdravotním postižením a seniorům. Snižovat riziko sociální izolace a zlepšovat kvalitu jejich života.
Cíle služby
prevence sociální izolace, zajištění kontaktu se společenským prostředím
vedení k využívání dostupných služeb a zdrojů – lékař, úřady, kulturní a sportovní
zařízení
motivace ke smysluplnému využívání volného času dle představ jedince
vést k péči o sebe a své zdraví
Cílová skupina
osoby se zkušeností s duševním onemocněním, popřípadě v kombinaci s lehkým
mentálním postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři – osoby nad 65 let
Zásady poskytovaní služby
bezplatnost služby.
anonymita služby
individuální přístup k uživatelům
důvěrnost sdělení
dobrovolnost
vedení uživatele k odpovědnosti sama za sebe
přátelské prostředí
V uplynulém roce 2009 jsme provedli rekonstrukci keramické dílny, aby její prostory byly
pro uživatele příjemné a účelné. Znovu jsme začali vydávat časopis Modré z nebe, který
informuje o dění v zařízení. Uskutečnili jsme společný pobyt na Vysočině. Zaměřili jsme
se na rozšíření terénní služby.
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Během roku byla přijata nová sociální pracovnice. Každý z pracovníků je zaměřen na
určitou oblast poskytovaných aktivit, ve kterých se dále vzdělává, aby kvalita poskytovaných služeb odpovídala požadavkům uživatelů.
Zhodnocení využití dobrovolnické služby
Dobrovolnická služba se v našem zařízení osvědčila. Dobrovolnice se zapojuje do práce
s uživateli, což umožňuje individuální přístup k nim a širší kontakt se společenským
prostředím.
V roce 2009 byla sociální služba poskytnuta 42 uživatelům a bylo zrealizováno
30 nabízených aktivit.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100
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CENTRUM “PRO” /Pomoc Rodinám, Obětem/ BLANSKO
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 400 nonstop, e-mail: matka-dite.blansko@caritas.cz
vedoucí komplexu služeb v roce 2009: Mgr. Blanka Bendová

Poslání Centra “PRO” /Pomoc Rodinám, Obětem/ Blansko je poskytnutí komplexu služeb a pomoci rodinám a obětem s důrazem na respektování lidské důstojnosti.
Jedná se o tyto dle zákona o sociálních službách registrované sociální služby, tak i neregistrované prorodinné aktivity:
KRIZOVÁ POMOC
AZYLOVÝ DŮM
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
KLUB RATOLEST – MATEŘSKÉ CENTRUM
CENTRUM CIZINCŮM

KRIZOVÁ POMOC
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 400 nonstop, e-mail: matka-dite.blansko@caritas.cz
STŘEDISKO 228, vedoucí služby v roce 2009: Iva Marková
Sociální služba KRIZOVÁ POMOC je součástí komplexu služeb Centra “PRO“/Pomoc
Rodinám, Obětem/ Blansko, které zajišťuje poskytování prorodinných služeb rodinám
s dětmi převážně z Blanska a blanenského regionu.
Posláním sociální služby je, aby se uživatelé dostali na předkrizovou úroveň.
Cílem služby je poskytnutí bezplatného ubytování nejdéle na 7 dnů se zajištěním bezpečí, podpory, naděje a vedení, aby uživatelé pocítili úlevu a byli schopni obtížnou životní situaci zvládat svépomocí.
Cílová skupina:
Tato služba je určená ženám, matkám s dětmi a dětem v krizové životní situaci, např.
obětem domácího násilí, obětem obchodu s lidmi, osobám komerčně zneužívaných,
osobám v krizi, rodinám s dětmi, dětem a mládeži ohroženými společensky nežádoucími
vlivy.

výroční zpráva 2009 / list č. 16

Zásady a principy služby:
Poskytnutí první pomoci psychické (navázání kontaktu s uživatelem i porozumění
ohrožení, které pociťuje).
Zajištění základních potřeb: bezpečí, přístřeší, stravy, hygieny, pitného režimu a ošacení.
Dosažení psychické stabilizace.
Poskytnutí sociálního a právního poradenství a zprostředkování kontaktu s odborníky
(socioterapeut, psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, lékař, právník).
Pomoc při prosazení práv a oprávněných zájmů uživatele.
Zprostředkování kontaktu následných sociálních i jiných služeb a se společenským
prostředím.
Sociální služba Krizová pomoc při Centru “PRO“ Blansko byla v roce 2009 realizována
v 1 pokoji s kapacitou dvou lůžek a dětskou postýlkou, kuchyňským koutem a samostatným sociálním zázemím.
V roce 2009 bylo poskytnuto v rámci sociální služby Krizová pomoc při Centru
“PRO” Blansko 133 intervencí.
Celkový počet uživatelů služby v tomto roce byl 30 osob (11 žen a 19 dětí).
Z toho 4 děti vyžadující péči Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – bez
doprovodu rodičů – SPOD.
Služba byla financována za zdrojů MPSV ČR, Jihomoravského kraje, města Blanska
a z vlastních sbírek a darů.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100
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Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

CENTRUM “PRO” /Pomoc Rodinám, Obětem/ BLANSKO
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 400 nonstop, e-mail: matka-dite.blansko@caritas.cz
STŘEDISKO 204, vedoucí služby v roce 2009: Mgr. Blanka Bendová

SOCIÁLNÍ SLUŽBA AZYLOVÉ DOMY
Sociální služba Azylový dům je součástí komplexu služeb Centra “PRO” /Pomoc
Rodinám, Obětem/ Blansko, jehož posláním je poskytnutí komplexu služeb a pomoci
rodinám a obětem s důrazem na respektování lidské důstojnosti.
Posláním sociální služby je poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory,
pomoci či doprovázení ženám, matkám a jejich dětem, které se ocitly v tíživé životní
situaci. Motivovat je k využití svých schopností, podporovat jejich vědomí vlastní jedinečnosti a hodnoty, zvýšit možnosti žít soběstačně smysluplný život v přirozeném společenství.
Cílem služby je doprovázení a odborná pomoc ženám, matkám a jejich dětem při řešení obtížné životní situace tak, aby byly schopny zhodnotit své dosavadní postoje a převzít zodpovědnost za život svůj a život svých dětí. A aby dokázaly vytvořit svým dětem
vhodné podnětné prostředí pro harmonický rozvoj dítěte. Rizika hrozící uživatelům mapujeme a dosažení cílů služby vyhodnocujeme v rámci individuálního plánování.
Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
oběti domácího násilí (ženy, matky s dětmi)
oběti obchodu s lidmi (ženy, matky s dětmi)
oběti trestné činnosti (ženy, matky s dětmi)
osoby bez přístřeší (ženy, matky s dětmi)
osoby komerčně zneužívané (ženy, matky s dětmi)
osoby v krizi (ženy, matky s dětmi)
rodiny s dítětem/dětmi (matky s dětmi, ženy s dětmi ve vlastní péči)
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Principy a zásady poskytování sociální služby
bezpodmínečné přijetí
bezpečný a důvěryhodný prostor
zachování mlčenlivosti
individuální přístup
aktivní a respektující nabízení odborné pomoci
dodržování zákonů a mravních norem
finanční podílení na službě dle úhradníku
V roce 2009 sociální služby Azylové domy při Centru “PRO” Blansko využilo
58 uživatelů z toho žen 24 a dětí 34. Počet poskytnutých zaznamenaných intervencí je 464.
Za přispění nadací ČEZ, sv. Františka z Assisi a nadačního fondu J&T se nám podařilo
zajistit obnovu podlah a vybavení pokojů i společných prostor Azylového domu.
Služba byla v roce 2009 realizována z prostředků IP JmK.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100
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Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

CENTRUM “PRO” /Pomoc Rodinám, Obětem/ BLANSKO
Sadkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 400, e-mail: centrum.aktivizace.blansko@caritas.cz
STŘEDISKO 221, vedoucí služby v roce 2009: Lenka Šebelová

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou součástí komplexu služeb Centra “PRO” /Pomoc Rodinám, Obětem/ Blansko, které zajišťuje poskytování prorodinných
služeb rodinám s dětmi z Blanska a blanenského regionu.
Posláním sociální služby je zabezpečit uživatelům plnohodnotné trávení volného času,
upevňovat vzájemné vztahy. Terénní a ambulantní formou pomáhat k co nejbezpečnějšímu návratu do běžného života po odchodu z azylového domu.
Cíle služby
zajistit dětem a dospělým plnohodnotné trávení volného času
zprostředkovat kontakt cílové skupiny se společenským prostředím
pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí
Cílová skupina
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi
Principy
bezplatnost služby
možná anonymita
důstojnost
bezpodmínečné přijetí
individuální přístup k uživatelům
důvěrnost sdělení
aktivní a respektující nabízení pomoci
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Poskytované služby
volnočasové aktivity pro uživatelky využívající pobytový program v azylovém domě
a pro jejich děti: výtvarné činnosti, pohybové činnosti, rozvojové aktivity
ambulantní a terénní služby pro uživatelky, které ukončily pobytový program v azylovém domě
doučování pro děti využívající program v azylovém domě
hlídání dětí uživatelek od 1 do 4 let, které si potřebují vyřídit neodkladné záležitosti
jednorázové akce pro rodiny s dětmi

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.
V roce 2009 poskytly Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomoc
celkem 63 uživatelům.

Služba byla v roce 2009 realizována z prostředků IP JmK.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100
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CENTRUM “PRO” /Pomoc Rodinám, Obětem/ BLANSKO
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 400, e-mail: klubratolest@centrum.cz
STŘEDISKO 223, vedoucí projektu: Petra Veselá

KLUB RATOLEST
Mateřské centrum při Centru “PRO” Blansko
Klub Ratolest je součástí komplexu služeb Centra “PRO” /Pomoc Rodinám Obětem/ Blansko. Poskytuje prorodinné služby rodinám s dětmi převážně z Blanska a blanenského
regionu. Klub Ratolest je členem Sítě mateřských center v ČR.
Posláním je umožnit rodičům na mateřské a rodičovské 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, posilovat své rodičovské kompetence,
navazovat nová přátelství, vyměňovat si zkušenosti s ostatními rodiči a zapojit se do
činnosti Klubu Ratolest.
Cílem je poskytovat takové služby, které jsou prevencí proti sociálnímu vyloučení způsobenému déletrvající sociální izolací rodičů na mateřských a rodičovských dovolených
i jako prevence sociálně patologických jevů v rodině, zejména pak u dětí.
Cílová skupina:
rodiče s dětmi
rodiče sociálně vyloučení
rodiny
děti v případě činností doprovodných služeb pro rodiče
Klub Ratolest funguje na principu dobrovolnictví maminek a dalších rodinných
příslušníků, kteří se podílejí na vedení, přípravě a realizaci aktivit Klubu Ratolest. Rodiny nekonzumují pasivně naši nabídku, ale samy se aktivně podílí na
realizaci nabízených služeb. Program je tvořen s ohledem na potřeby, návrhy
a přání rodičů a dětí.
Nabízíme: pravidelná cvičení a plavání rodičů s dětmi, odborné přednášky – péče a výchova dětí, zdravý životní styl,… vzdělávací programy pro rodiče např. kurzy Efektivního
rodičovství, předporodní přípravu a laktační poradnu pro ženy před i po porodu, setkávání rodičů s kojenci a batolaty Mimináček a Mimiklubík, výtvarné dílny pro rodiče i děti
a mnoho zájmových aktivit (Klub dvojčat, Klub pro rodiče s dětmi s astmatem, výlety a
kulturní zážitky, karnevaly, Dny zdraví, pravidelné volné hraní v dětské herně i na hřišti,
soutěže pro děti i rodiče, vystoupení pro seniory...).
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V roce 2009 byly realizovány projekty z dotací MPSV – oddělení rodinné politiky, MZČR
– projekt Podpory zdraví, Jihomoravského kraje a nadace Výboru dobré vůle – program
Sasakawa Asthma Fund. Nadále pracovala iniciativa maminek „Hřištím zdar!“, která
spolupracovala s městem Blanskem na projektu „Revitalizace dětských hřišť v Blansku.“
V rámci oslav patrona města Blanska jsme uspořádali první Pochod světýlek ke svatému
Martinovi.
V roce 2009 Klub Ratolest poskytl služby 700 rodinám s dětmi a uskutečnilo se
5 696 kontaktů.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100
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CENTRUM “PRO” /Pomoc Rodinám, Obětem/ BLANSKO
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 400, e-mail: centrum.aktivizace.blansko@caritas.cz
STŘEDISKO 225, vedoucí projektu v roce 2009: Lenka Šebelová

CENTRUM CIZINCŮM
Centrum Cizincům je součástí komplexu služeb Centra “PRO“ /Pomoc Rodinám, Obětem/ Blansko, které zajišťuje poskytování prorodinných služeb rodinám s dětmi převážně
z Blanska a blanenského regionu.
Poslání Centra Cizincům je pomoc na cestě integrace cizinců.
Cílem služby je poskytnutí podpory a pomoci při řešení každodenních běžných záležitostí, ale i v obtížných životních situacích, ať odbornou pomocí nebo pouhou radou.
Cílová skupina
azylanti
rodiny cizinců s dětmi
cizinci – osoby v krizi
cizinci – děti a mládež do 26 let
Principy
bezplatnost
aktivní a respektující nabízení pomoci
bezpodmínečné přijetí
aktuálnost podávaných informací
návaznost
individuální přístup k uživatelům
důvěrnost sdělení
Nabízené služby
základní sociálně právní poradenství
základní sociokulturní poradenství, sociokulturní orientace
orientace na trhu práce
pořádání kulturních akcí
zprostředkování odborné pomoci
individuální a skupinové doučovaní
další aktivity podporující integraci cizinců
Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.
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Významnými jednorázovými aktivitami v roce 2009 byla již po druhé opakovaná
akce s názvem „O krok blíž k integraci“, jež úspěšně přibližuje majoritní společnosti
mongolskou zemi a její kulturu. Za zmínku také stojí akce pořádána před Vánoci 2009
„Zábavou k integraci“. Jedná se o zábavný večer s živou hudbou, pořádány v místní
restauraci, pozvána byla široká veřejnost.
Služba byla v roce 2009 financována ze zdrojů JmK - odbor školství, postní almužna,
provozní dotace z Evropských fondů, IOM Praha, Nadace Divoké husy (získána 2008,
náklady převedeny do 2009).
Za rok 2009 využilo služeb Centra Cizincům celkem 85 uživatelů.
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Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
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CENTRUM “PRO” /Pomoc Rodinám, Obětem/ BOSKOVICE
Dukelská 12b, 680 01 Boskovice
tel.: 516 411 966, e-mail: dmt.boskovice@caritas.cz
STŘEDISKO 212, vedoucí služby v roce 2009: Jana Augustinová

SOCIÁLNÍ SLUŽBA AZYLOVÉ DOMY
Posláním sociální služby je poskytovat dočasné ubytování a podporu matkám a ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Motivujeme ženy, aby s využitím svých schopností, sil a s přiměřenou podporou a pomocí pracovníků byly schopny
žít běžným způsobem života v přijatelné kvalitě.
Cílem 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.
Cílovou skupinou jsou osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se
ztrátou bydlení:
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
oběti domácího násilí (ženy, matky s dětmi)
oběti obchodu s lidmi (ženy, matky s dětmi)
oběti trestné činnosti (ženy, matky s dětmi)
osoby bez přístřeší (ženy, matky s dětmi)
osoby v krizi (ženy, matky s dětmi)
rodiny s dítětem/dětmi (matky s dětmi, ženy s dětmi ve vlastní péči)
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Zásady služby
pomáhat potřebným bez rozdílu pohlaví, rasy nebo náboženského přesvědčení
důstojnost a respekt ke každému člověku
resocializace – znovuzakotvení matky/ženy ve společnosti
podpora a vedení uživatelky k postupné nezávislosti na poskytované službě
podpora a vedení uživatelky k samostatnosti při řešení své životní situace
individuální práce s uživatelem
týmová práce
naplnění kapacity azylového zařízení
poskytování služby na dobré úrovni na základě standardů kvality soc. služeb
podpora vhodného výchovného prostředí pro dítě
podpora uživatelky při péči o nezletilé dítě zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho
tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj
ochrana práv dítěte na příznivý vývoj
Nabízíme a poskytujeme: ubytování, podmínky pro přípravu stravy, potravinovou
a materiální pomoc (charitní šatník), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.
V prostorách Centra „PRO“ Boskovice je ženám a matkám s dětmi k dispozici 9 pokojů.
Součástí všech pokojů je vlastní kuchyňský kout a sociální zařízení. Jeden z pokojů je
zařízen bezbariérově a jeden je vyčleněn pro krizový pobyt.
Za rok 2009 využilo našeho pobytového programu 21 matek a 35 dětí, z toho
2 maminky byly přivezeny přímo z porodnice.
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CENTRUM “PRO” /Pomoc Rodinám, Obětem/ BOSKOVICE
Dukelská 12b, 680 01 Boskovice
tel.: 516 412 740, mobil: 739 389 127, e-mail: katerina.korbelova@caritas.cz
STŘEDISKO 205, vedoucí služby v roce 2009: Bc. Kateřina Korbelová

SOCiÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Posláním sociální služby je návrat rodičů/matek do běžného života, předcházení kriminality dětí a mládeže na Boskovicku (obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností). Podporujeme a pomáháme rodičům/matkám zvládání obtížných životních situací.
Rodinu podporujeme v její samostatnosti a funkčnosti.
Cílem 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.
Cílové skupiny
Nefunkční rodiny, neúplné rodiny, rodiny se sociálně patologickými jevy, zpravidla nízkopříjmové a závislé na sociálních dávkách, ve kterých žijí
děti kojeneckého věku
děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy
oběti domácího násilí
rodiny v krizi
rodiny, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
osoby/rodiny s dítětem/dětmi
Službu poskytujeme terénně a ambulantně v regionu Boskovic.
Principy
bezplatnost služby, anonymita služby, rovnost, individuální přístup k uživatelům, podpora vhodného výchovného prostředí pro dítě, důvěrnost sdělení, aktivní
a respektující nabízení pomoci, vstřícnost
V rámci soc. služby SAS pro rodiny s dětmi nabízíme:
základní sociální poradenství pro rodiče, příp. prarodiče nebo jiné příbuzné, kteří mají
dítě v péči
podpora a pomoc při vyřizování soc. dávek, na které mají uživatelé nárok

výroční zpráva 2009 / list č. 22

podpora rodičů v dovednostech a schopnostech pečovat o dítě
podpora rodičů ve schopnostech pečovat o chod domácnosti, včetně hospodaření
s financemi
možnost doprovodu rodičů (s dítětem či bez něj) v situacích, v nichž jsou rodiče nejistí,
případně mají komunikační potíže
ve spolupráci s úřady, institucemi, osobami (rodinnými příslušníky, sousedy) – terénní
práce zaměřená na mapování a vyhledávání rodin v obtížné sociální situaci
další aktivizační činnosti v zařízení i mimo zařízení otevřené veřejnosti – Šikulka, Školáček, Oslavy dne dětí, Oslavy konce školního roku, Vánoční besídka a další pravidelnější
i jednorázové akce
letní relaxační tábory pro děti
zprostředkování další odborné pomoci (psycholog, právník)
možnost využití šatníku Centra “PRO” Boskovice a také v odůvodněných případech
potravinové banky Centra “PRO” Boskovice
Stěžejní akce v roce 2009, které byly uspořádány naší sociální službou (popř. ve spolupráci se soc. službou Azylový dům Centra “PRO” Boskovice) jsou: Letní relaxační tábor
v Doubravici nad Svitavou, pochod k hradu, oslava svátků dýní, vánoční besídka.
Během roku 2009 využilo této sociální služby 71 uživatelů, což je zvýšení oproti
předchozímu roku. Ke zvýšení došlo především u terénní formy služby. Terénní
formu sociální služby mj. využívá cca 60 % uživatelů, kteří dříve využívali sociální službu Azylový dům Centra “PRO” Boskovice a kteří nyní bydlí na Boskovicku.
Sociální služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi byla finančně zabezpečována z Individuálního projektu JmK.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100
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MAGDALA – krizová pomoc
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 351, e-mail: eliska.bohatcova@caritas.cz
STŘEDISKO 217, vedoucí služby v roce 2009: Eliška Bohatcová

KRIZOVÁ POMOC
Poslání služby
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.
Cíl služby
poskytnout obětem obchodování s lidmi a obětem domácího násilí dobré podmínky
k rozhodnutí odejít z tohoto prostředí
poskytovat dostatečně dlouhou dobu účinnou a všestrannou pomoc a podporu obětem obchodování a obětem domácího násilí
poskytovat podporu pro zvládnutí obtížných životních situací
zvýšení sociálních schopností a dovedností
motivovat k upevňování rodinných vazeb a ke kvalitnímu využití volného času
podpora sociálního začlenění do přirozeného prostředí i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity
nízkoprahovým způsobem poskytovat potřebným sociální pomoc a asistenci a vykonávat sociálně právní ochranu, zprostředkovat řešení problémů, které hrozí z vyhrocení různých společenských konfliktů
poskytovat komplexní a kvalitní službu, která bude v případě potřeby využívat i služeb
jiných odborníků či organizací, které svou kompetencí mohou zajistit komplex poskytovaných služeb
Cílovou skupinou jsou oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby v krizi,
oběti trestné činnosti, školní mládež (formou preventivních programů), osoby komerčně
sexuálně zneužívané, 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.
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Poskytujeme okamžitou přímou pomoc, 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, psychologickou podporu, zajištění duchovní podpory, pomoc při hledání pracovního uplatnění, zprostředkování pomoci při návratu do země původu.
Služba zabezpečuje 24 hodinovou non-stop linku, na které se může kdokoliv dovědět
informace k otázkám domácího násilí, obchodování s lidmi a nucené prostituce.
Číslo non-stop linky pomoci Magdala: +420 737 234 078
V roce 2009 využilo naše služby 213 uživatelů, zaznamenali jsme 704 kontaktů
včetně telefonických a streetworkových, poskytli jsme 112 intervencí.
Projekt byl v roce 2009 financován z dotací MPSV ČR, MV ČR, vlastních zdrojů a darů.
Děkujeme všem za pomoc při naplňování cílu projektu Magdala.
„Já sám jsem ten jediný, kdo může změnit můj život.
Nikdo jiný to za mě neudělá.“
(Carol Burnett)

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100
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SPONA BLANSKO – Společná Pomoc Obětem Násilí
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 351, e-mail: spona.blansko@caritas.cz
STŘEDISKO 219, vedoucí služby v roce 2009: Mgr. Dagmar Kučerová

TERÉNNÍ PROGRAMY
Posláním sociální služby 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.
Cíl služby
informovat – uživatele o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech
naši veřejnost o důležitosti rodiny pro náš stát
prosazovat zájmy osob, které se ocitly v krizové životní situaci nebo osob u nichž dochází k ohrožení jejich práv a zájmů
zvýšit sociální schopnosti, dovednosti a kvalitu života cílové skupiny a snížit sociální
rizika vyplývající z konfliktních společenských situací a životního způsobu
Cílovou skupinou jsou oběti domácího násilí, osoby v krizi, děti a mládež ve věku od
6–26 let ohrožena společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, senioři.
Principy poskytování služby
anonymita – služba může být poskytována anonymně
dostupnost – vyplývá ze samotné podstaty služby – terénní služba. Uživateli je služby
poskytována v jeho přirozeném sociálním prostředí
bezplatnost
nediskriminace – poskytování služby není omezeno věkem, pohlavím a sexuální orientací, národností a rasovou odlišností, náboženským vyznáním, politickým přesvědčením, sociální a finanční situací
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Nabízíme anonymitu, rozhovor v klidném a bezpečném prostředí, základní sociální
poradenství, doprovod na úřady či k jiným odborníkům, emocionální a psychickou podporu, zprostředkování kontaktů na další odborníky (právní, psycholog, lékař).
V průběhu roku 2009 jsme pracovali se 105 uživateli (z toho 64 dětí, 36 žen,
5 mužů) a zaznamenali jsme 227 kontaktů. V rámci přednášek a besed jsme oslovili
cca 247 posluchačů na středních školách, domovech pro seniory a domovech pro matky
s dětmi.
Služby projektu Spona jsou poskytovány bezplatně a anonymně. Nejsou omezeny národností či rasovou odlišností, věkem a pohlavím uživatele.
Číslo nonstop linky pomoci: +420 737 234 078

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100
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SPONA – Rodinná politika
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 351, e-mail: spona.blansko@caritas.cz
STŘEDISKO 219, vedoucí služby v roce 2009: Mgr. Dagmar Kučerová

Rodinná politika
Posláním projektu SPONA – rodinná politika je předcházet násilí
ve vztazích a rodinách, poskytovat pomoc osobám se sníženou schopností při uplatňování vlastních práv a oprávněných zájmů. Uplatňuje
se také při prohlubování mezigeneračních vztahů, slaďování profesních a rodinných zájmů.
Dále pomáháme lidem, kteří se ocitli v nepříznivé situaci ve formě osobních, vztahových
či rodinných problémů (např. onemocnění, ztráta zaměstnání, partnerské neshody, rozpad manželství).
Naše pomoc není věkově omezena a přichází na řadu tehdy, když přirozená rodinná
pomoc selhala.
Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 20–36 let, manželské a partnerské dvojice,
ženy a dívky v situaci nechtěného těhotenství.
Nosnou osou naší činnosti byla v tomto roce literární soutěž zaměřená na prevenci domácího násilí s názvem „Mít možnost otevřeně promluvit...“ Tato soutěž byla pro širokou veřejnost. Literáti si mohli zvolit jakoukoliv literární formu, také délka byla libovolná.
Nakonec se nám sešlo 15 literárních příspěvků od 12 autorů a autorek. Všechny tyto
příspěvky jsou otištěny ve vydaném sborníku. Slavnostní křest sborníku spojený s kulturním programem, předáním cen soutěžícím a prezentací projektu proběhl 20. 11. 2009
v Zámeckém skleníku v Boskovicích a byl také nejdůležitější osvětovou akcí projektu
SPONA roku 2009.
V rámci přednášek a besed v roce 2009 jsme oslovili cca 247 posluchačů na středních školách, domovech pro seniory a domovech pro matky s dětmi.
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Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100
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Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Okno dokořán blansko
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 351, e-mail: teren.blansko@caritas.cz
STŘEDISKO 218, vedoucí služby v roce 2009: Marcela Šebelová

Terénní programy
Posláním sociální služby je pomoc lidem, kteří se právě nachází v nepříznivé životní
situaci a současně si o ni sami nemohou, neumí nebo nechtějí říct v zařízeních, která jsou
k tomu určená. Přijít za nimi na místa, kde žijí, a poskytnout jim podporu v problémech,
které prožívají.
Cílem služby je vyhledávání a kontaktování takových osob a skupin přímo na místech,
kde se obvykle zdržují, zmírňování důsledků jejich způsobu života, hledání řešení současné situace a obnova sil.
Cílové skupiny
Terénní programy jsou určeny lidem, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy (problémové skupiny osob, rodiny v sociální nouzi, osoby bez přístřeší, osoby žijící ve vyloučených komunitách, jiné sociálně ohrožené skupiny). Těm kteří pociťují
nedostatek informací, bezradnost, nezájem, nedůvěru ve vlastní schopnosti, nedostatek
financí, předsudky okolí, nefungující zázemí a vztahy v rodině.
Nabízíme
psychickou a emocionální podporu
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
pomoc při obstarávání osobních záležitostí (administrativní úkony, zprostředkování kontaktu a vyjednávání na úřadech, doprovod na jednání, konzultace s odborníky)
základní sociální poradenství (poskytnutí potřebných informací a kontaktů, otázky zaměstnání, bydlení apod.)
zprostředkování následné odborné pomoci (psycholog, právník)
pomoc při obnovení, udržení či upevnění kontaktu s rodinou
poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování
těchto rizik
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Naši službu chápeme jako veřejný závazek vůči místní komunitě, která od nás očekává,
že za použití veřejných i soukromých finančních prostředků poskytnutých na tuto činnost budeme napomáhat ke zkvalitňování života jejich členů. Snažíme se o co největší
průhlednost naší činnosti i financování. Spolupracujeme s místními orgány samosprávy
a státní správy, informujeme veřejnost o své činnosti pomocí vlastních propagačních
materiálů a výročních zpráv. Naše hospodaření podléhá nepřetržitě odbornému auditu.
V roce 2009 jsme zaznamenali 344 kontaktů, pracovali jsem s 37 uživateli.
Služba je poskytována bezplatně a může být poskytována anonymně.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100
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Středisko vzájemné humanitární pomoci
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, mobil: 603 291 388, e-mail: anna.balakova@caritas.cz
vedoucí střediska v roce 2009: Anna Balaková

STŘEDISKO VZÁJEMNÉ HUMANITÁRNÍ POMOCI
Středisko vzájemné humanitární pomoci má tato sídla:
ŠATNÍK na Písečné v Blansku, ul. Jasanová 15 (vedle Nábytku NEJČI)
HUMANITÁRNÍ SKLAD nábytku a elektrických přístrojů pro domácnost v Doubravici
nad Svitavou
Cílem střediska 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 první 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, nejlépe v krabicích od banánů nebo v igelitových pytlích. Naše pracovnice a dobrovolnice šatstvo
třídí a ukládají na ramínka a do regálů, kam si je 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 roce 2009 jsme začali pořádat sběrné dny – 3 x ročně i v městě Adamově, kde
od lidí sbíráme pro ně nepotřebné oblečení, které svážíme do šatníku Blansku
zde je používáme již výše popsaným způsobem.
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 charitních sociálních služeb. V tomto směru spolupracujeme i se sociálním odborem MÚ v Blansku, který nás v případech sociálně slabých
občanů blanenska žádá o pomoc a spolupráci.
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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.
V našem středisku jsme v roce 2009 poskytli ošacení a jinou humanitární pomoc
202 klientům. Bylo zaznamenáno 860 kontaktů.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009 a DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, e-mail: blansko@caritas.cz
Tříkrálová sbírka – vedoucí projektu v roce 2009: Anna Balaková
Dobrovolnické centrum – vedoucí projektu v roce 2009: Mgr. Renata Musilová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009 a DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Počátkem ledna 2009 již tradičně (po deváté) vyrazily skupinky Tří králů do stovky obcí
v našem regionu, aby koledovaly, psaly požehnání a vybíraly finanční příspěvky na činnost Oblastní charity Blansko.
Motto Tříkrálové sbírky 2009:
„Pro ty, kteří nemají tolik štěstí.“
Výtěžek sbírky byl použit zejména na individuální potřeby uživatelů.
Stále narůstající výtěžek – 254 skupinek – 1 112 097,00 Kč
Statistika Tříkrálové sbírky 2009:
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

2008

983 055,50

245

2009

1 112 097,00

254

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, např. Olympiáda pro handicapované, volnočasové
aktivity pro děti, mládež i dospělé, ale také o celoroční pomoc uživatelům v různých
službách, které Oblastní charita Blansko poskytuje.
V roce 2009 jsme uzavřeli 47 dobrovolnických smluv.
výroční zpráva 2009 / list č. 28

Komenského 19, 678 01 Blansko
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Poděkování sponzorům a dárcům 2009
Ministerstva
Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR
Ministerstvo
zdravotnictví ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Kraj:
Jihomoravský kraj
Úřady:
Úřad práce Blansko
Nadace a granty:
Nadace ČEZ
VDV – Nadace Olgy Havlové
Nadace sv. Františka z Assisi
Nadace ETELA o. p. s.
Grantový program EU-SROP

Obce a města:
Adamov
Blansko
Boskovice
Bořitov
Crhov
Doubravice nad Svitavou
Hodonín
Jedovnice
Kotvrdovice
Krasová
Křtěnov
Kunštát
Letovice
Lhota u Lysic
Lhota u Olešnice
Louka u Olešnice
Lysice
Makov
Nýrov
Olešnice
Olomoučany
Ostrov u Macochy
Rájec-Jestřebí
Ráječko
Rozseč
Sebranice
Senetářov
Skalice nad Svitavou
Sloup
Spešov
Šošůvka
Tasovice
Vilémovice

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
KB Blansko, č. ú. 15635631/0100

Dárci:
SYNTHON, s. r. o., Blansko
Ahold Czech Republic, Brno
S.M.K. a. s. Skalní mlýn
Unicredit Caib Czech Praha
Rawet, s. r. o., Blansko
T-Mobile a. s. Praha
Westernové městečko
Boskovice, s. r. o.
Občanské sdružení Píšťalka
Amann s. r. o. Praha
Egmont ČR, s. r. o., Praha
SKS, s. r. o.
Letovické strojírny, a. s.
ATIMARO Trading Comp
VECOM s. r. o.
Zahradnictví U Kopřivů Šebrov
Zahradnictví Koupý
Doubravice nad Svitavou
Pivovar Černá Hora, a. s.
Johnson a Johnson Praha
Tiro s. r. o. Blansko
Mountfield a. s. Mnichovice
Sdružení Česká katolická charita Praha
Altermed Corporation, a. s.
Olomouc
Česká spořitelna Praha
Mgr. Stanislav Dvořák – advokátní kancelář Dvořák a spol.
Zdeněk Bubník – Consorta
Praha s. r. o.
Milada Filková, Boskovice
Petr Machačka, Železný Brod
Ing. Jitka Hurábová
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Přehled hospodaření Oblastní charity Blansko v r. 2009

Přehled hospodaření Oblastní charity Blansko v roce 2009
Příjmy

2
0,77%

1
17,19%

13
36,09%

12
5,44%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
3
4

3
11,43%

11
1,407%

1

7
9,33%

9
6,69%
10
4,22%

8
0,003%

Dotace od ministerstev
Nadace a nadační fondy
Příjmy od zdravotních pojiš'toven
Ostatní provozní výnosy
Dotace od místních samospráv
Příspěvky od EU
Vlastní tržby
Ostatní úroky
Dotace od JM Kraje
Sbírka a dary
Příspěvek od úřadu práce
Zúčtování fondů
Vlastní tržby - Individuální projekt JMK
Celkem

5
2,91%

4
2,46%

5
6
7
8
9
10
11
12

6
2,06%

13

9 104 608,00 Kč
405 300,00 Kč
6 054 271,21 Kč
1 300 463,89 Kč
1 541 416,00 Kč
1 091 929,62 Kč
4 944 093,13 Kč
1 826,82 Kč
3 546 000,00 Kč
2 233 113,66 Kč
744 992,00 Kč
2 882 641,04 Kč
19 116 793,82 Kč
52 967 449,19 Kč

17,19%
0,77%
11,43%
2,46%
2,91%
2,06%
9,33%
0,003%
6,69%
4,22%
1,407%
5,44%
36,09%
100,00%

Příjmy od ministerstev
86,75%
1
2
3
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13 Vlastní tržby - Individuální projekt JMK
Celkem

19 116 793,82 Kč
52 967 449,19 Kč

36,09%
100,00%

Příjmy od ministerstev
86,75%
1
2
3
4

9,52%
1,19%

2,54%

1
2
3
4

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí-rodinná politika
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo vnitra
Celkem

7 898 300,00 Kč
866 928,00 Kč
108 000,00 Kč
231 380,00 Kč
9 104 608,00 Kč

86,75%
9,52%
1,19%
2,54%
100,00%

Přehled hospodaření Oblastní charity Blansko v roce 2009
8,26%

Výdaje

2,02%
44,47%

18,04%

1
2
3
4
5

0,04%

6
9,91%

1
2
3
4
5
6
7
8

3,47%

Mzdové náklady
SOC + ZDR pojištění
Odpisy DIM
Materiální a režijní náklady
Daně a poplatky
Energie a služby
Investice
Ostatní náklady
Celkem
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7
13,79%

8
23 460 296,00 Kč
7 273 765,00 Kč
1 831 269,00 Kč
5 226 265,37 Kč
22 051,50 Kč
9 518 214,79 Kč
4 358 026,00 Kč
1 063 397,71 Kč
52 753 285,37 Kč

44,47%
13,79%
3,47%
9,91%
0,04%
18,04%
8,26%
2,02%
100,00%
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Oblastní charita BLANSKO
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 351
blansko@caritas.cz
OKNO DOKOŘÁN BLANSKO
Odborné sociální poradenství
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel. 516 411 583
poradna.blansko@caritas.cz
OKNO DOKOŘÁN BLANSKO
Krizová pomoc
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel. 516 417 351
krizovapomoc.blansko@caritas.cz
LINKA DŮVĚRY BLANSKO
Telefonická krizová pomoc
tel. 516 410 668
soslinka.blansko@caritas.cz
STARÁ FABRIKA BLANSKO
Nízkoprahové denní centrum
Sociální rehabilitace
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel. 516 412 137
dennicentrum.blansko@caritas.cz
prace.blansko@caritas.cz
NOCLEHÁRNA PRO MUŽE BLANSKO
Luční 10, 678 01 Blansko
tel. 516 410 467
nocleharna.blansko@caritas.cz
ZLATÁ ZASTÁVKA ADAMOV
Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Smetanovo náměstí 99, 679 04 Adamov
tel. 515 531 152
z.zastavka.adamov@caritas.cz
CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel. 516 410 825
chos.blansko@caritas.cz
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel. 516 410 825
chps.blansko@caritas.cz
BETANY BOSKOVICE
Denní stacionář
Sociální rehabilitace
Odlehčovací služby
Dukelská 12, Boskovice 680 01
tel. 516 452 147
betany.boskovice@caritas.cz
EMANUEL BOSKOVICE
Centrum denních služeb
Sociální rehabilitace
U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel. 516 454 604
emanuel.boskovice@caritas.cz

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Soukopovo nám. 91
679 11 Doubravice nad Svitavou
tel. 515 538 565
peknamodra.blansko@caritas.cz
CENTRUM“PRO“BLANSKO
/POMOC RODINÁM, OBĚTEM/
Krizová pomoc
Sociální služba Azylové domy
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Klub Ratolest
Centrum Cizincům
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel. 516 411 400
matka-dite.blansko@caritas.cz
CENTRUM“PRO“BOSKOVICE
/POMOC RODINÁM, OBĚTEM/
Sociální služba Azylové domy
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Dukelská 12b, 680 01 Boskovice
tel. 516 411 966
dmt.boskovice@caritas.cz
MAGDALA BLANSKO
Krizová pomoc
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel. 516 417 351
eliska.bohatcova@caritas.cz
SPONA BLANSKO
Terénní programy
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel. 516 417 351
spona.blansko@caritas.cz
OKNO DOKOŘÁN BLANSKO
Terénní programy
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel. 516 417 351
teren.blansko@caritas.cz
STŘEDISKO VZÁJEMNÉ
HUMANITÁRNÍ POMOCI
Šatstvo, obuv, domácí potřeby, hračky.
sídliště Písečná Blansko
(bývalé obchodní středisko)
tel. 603 291 388
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel. 516 417 351
blansko@caritas.cz
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
tel. 739 389 140
marie.sedlakova@caritas.cz

Kont ak t:

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

www.blansko.caritas.cz
B ěžný ú čet:

Komerční banka Blansko
č. účtu: 15635631/0100

Oblastní charita Blansko je jednou Z oblastních charit brněnské diecéze.
V roce 2009 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.

