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OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

Opravdový přítel je ten,
kdo Ti nabídne ruku
a dotkne se Tvého srdce.

Výroční zpráva 2010
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Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 825, e-mail: chos.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 202, vedoucí služby v roce 2010: Jana Komosná, Radka Kuncová

11

Charitní ošetřovatelská služba Blansko

2010

Poslání
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Služba je realizována v celém okrese Blansko prostřednictvím kvalifikovaných zdravotních sester nepřetržitě, 7 dní v týdnu – 24 hodin denně. Frekvenci i obsah návštěv ordinuje obvodní lékař nebo
lůžkové oddělení. Péče je plně hrazena z všeobecného zdravotního
pojištění.

Během roku 2010 jsme ošetřili 584 klientů, u kterých bylo
provedeno 20 739 návštěv v domácnostech.
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•• odběry krve a biologického materiálu
•• převazy chronických i akutních ran
•• péče o stomie, tracheostomické kanyly, drény, PEG
•• klyzma, cévkování, péče o permanentní katetr
•• nácvik a zaučení aplikace inzulínu
•• podání injekcí, infúzí
•• ošetřovatelská rehabilitace
•• komplexní péče o terminálně nemocné
•• poradenství a půjčovna kompenzačních pomůcek – invalidní
vozíky, toaletní křesla, chodítka, nemocniční postele a jiné

07

Poskytované služby

2010

•• zajistit ošetřovatelské výkony dle ordinace lékaře v domácnosti
klienta
•• nabídnout takovou péči, aby se klient cítil pohodlně nejen v oblasti
zdravotní, ale i psychické, sociální a duchovní
•• snažit se o to, aby byla zpět navrácena soběstačnost
•• podílet se na vzájemné a komplexní péči s rodinnými příslušníky,
obvodními lékaři i ostatními pracovníky v sociálních službách

10

10

Cíl služby

 11

Posláním charitní ošetřovatelské služby je zajistit kvalitní zdravotní
péči v domácím prostředí. Je určena lidem, kteří se ocitli dočasně
nebo trvale v nevýhodné zdravotní situaci a potřebují péči zdravotní
sestry.

KB Blansko
č. ú.: 15635631/0100

www.blansko.charita.cz
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Poslání
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Posláním Charitní pečovatelské služby Blansko je praktická pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné osoby v jejich domácím prostředí a napomoci při řešení
nepříznivé životní situace, kterou nejsou schopni zvládat vlastními silami. Současně podporovat svépomoc a vzájemnou pomoc.

10

Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 825, e-mail: chps.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 203, vedoucí služby v roce 2010: Bc. Anna Kalová
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BLANSKO
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•• poskytnout takovou službu, aby uživatelé mohli důstojně žít svůj
život v přirozeném domácím prostředí
•• umožnit uživatelům setrvat ve vlastním prostředí i při přechodném
zhoršení zdravotního stavu
•• podporovat uživatelovy snahy a aktivity, které dočasně není
schopen zvládnout
•• přispět nejen k fyzické a psychické pohodě uživatelů, ale
také k upevnění jejich vědomí vlastní hodnoty, důstojnosti
a potřebnosti
•• vést uživatele k udržení soběstačnosti v péči o vlastní osobu
•• podporovat uživatele v kontaktu s rodinou, obcí i s okolním
světem a tím napomoci k udržení fungujících vztahů a přirozených
vazeb

2010

Cíl služby

08

08
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Cílovou skupinu tvoří senioři a osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

07

Cílová skupina
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2010

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.
Službu si uživatelé hradili dle platného ceníku v souladu se zákonem
108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláškou MPSV ČR 505/2006
Sb. v platném znění.

Poskytnutá péče podle jednotlivých okrsků
V roce 2010 využilo naší péče 430 uživatelů ve 40 obcích okresu Blansko.
Blanensko
Velké Opatovice
Jedovnicko
Za uživateli jsme dojížděli
ze zázemí,
Kunštátsko
Olešnice, Kunštát, Jedovnice,
OlešnickoVelké
Rájec Jestřebí
v Blansku.

24,97%
18,83%
14,68%
která
máme zřízena v Domech s pečovatelskou službou
13,79%
Opatovice,
Rájec Jestřebí a také z hlavního stanoviště
13,77%
13,96%

Poskytnutá péče podle
jednotlivých okrsků

Rájec Jestřebí
13,96%

Blanensko
24,97%

Olešnicko
13,77%

Blanensko

24,97%

Velké Opatovice

18,83%

Jedovnicko

14,68%

Kunštátsko

13,79%

Olešnicko

13,77%

Rájec Jestřebí

13,96%

Velké Opatovice
18,83%

Kunštátsko
13,79%
Jedovnicko
14,68%

Využití úkonů podle druhu péče
zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
2%
pomoc při zajištění velkého
úklidu domácnosti
zapůjčení jídlonosičů
2%
3%

pomoc při osobní hygieně
2%

pomoc při oblékání a svlékání
včetně spec. pomůcek
2%
pomoc při péči o nehty
1%

žehlení prádla v domácnosti
1%

doprava klienta - lékař,úřady
1%
pomoc při zajištění stravy
1%

pomoc při prostorové orientaci
3%

úklid společných prostor
1%

doprovázení dospělých k lékaři,
na úřady, instituce 4%

dovoz nebo donáška stravy
26%
nutné pochůzky
9%

praní a žehlení prádla
4%

běžné nákupy - do 5 kg
8%

dovoz stravy do obce
vzdálenější od zázemí PS
4%

pomoc při úkonech osobní
hygieny v domácnosti klienta
5%

KB Blansko
č. ú.: 15635631/0100

pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
6%

běžný úklid a údržba
domácnosti
8%

pomoc a podpora při podávání
jídla a pití
8%

www.blansko.charita.cz
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Poslání Azylového domu
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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.

10

Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 400 nonstop, e-mail: matka-dite.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 204, vedoucí služby v roce 2010: Mgr. Blanka Bendová

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

CENTRUM “PRO” /Pomoc Rodinám, Obětem/ BLANSKO
Sociální služba azylové domy

11

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

Cíl služby
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•• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
•• oběti domácího násilí (ženy, matky s dětmi, těhotné ženy)
•• oběti obchodu s lidmi (ženy, matky s dětmi, těhotné ženy)
•• oběti trestné činnosti (ženy, matky s dětmi, těhotné ženy)
•• osoby bez přístřeší (ženy, matky s dětmi, těhotné ženy)
•• osoby komerčně zneužívané (ženy, matky s dětmi, těhotné ženy)
•• osoby v krizi (ženy, matky s dětmi, těhotné ženy)
•• rodiny s dítětem/dětmi (matky s dětmi, ženy s dětmi ve vlastní
péči)

07

Cílová skupina

2010

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.

 08

Služba je poskytována nepřetržitě
24 hodin denně po celý rok.

V práci s uživatelem je kladen důraz na lidský vztah, bezpečný prostor a aktivity, jež vedou
k přebírání odpovědnosti za svůj život. K rozvoji kompetencí, k vedení co nejvíce samostatného života v prostředí, které si uživatel ke svému životu sám zvolil.
V roce 2010 sociální služby Azylového domu při Centru “PRO“ využilo 42 uživatelů, z toho
17 žen a 25 dětí. Počet poskytnutých zaznamenaných intervencí je 958. Kapacita zařízení
je 8 pokojů s 24 lůžky, přičemž 1 matka s dítětem/dětmi = 1 pokoj.

„Chceš-li učinit lidi šťastnějšími,
neobdarovávej je, nýbrž jim splň některé
z jejich přání.“
/Epikúros ze Samu/

KB Blansko
č. ú.: 15635631/0100

www.blansko.charita.cz
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Službu poskytujeme terénně a ambulantně v regionu Boskovicka. 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 (členové rodiny)
•• osoby v krizi (rodiny s dětmi)
•• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy (rodiny s dětmi)
•• osoby rodiny s dítětem/dětmi (rodiny)

 10

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.

Cílová skupina
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2010

Cíl služby
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Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 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.

2010

Poslání
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Dukelská 12b, 680 01 Boskovice
tel.: 516 411 966, mobil: 739 389 127, e-mail: katerina.korbelova@charita.cz
STŘEDISKO 205, vedoucí služby v roce 2010: Bc. Kateřina Korbelová, DiS.

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

CENTRUM “PRO” /Pomoc Rodinám, Obětem/ BOSKOVICE
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

11

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

V roce 2010 jsme pracovali se 75 uživateli, kterým jsme
poskytli 295 intervencí (221 ambulantních, 74 terénních).

Příběh rodiny M.
Před nějakým časem nás kontaktovalo oddělení sociálně právní ochrany dětí, že
v rodině M. hrozí odebrání šestiletého syna. V rodině byla velmi špatná finanční
situace rodiny – oba rodiče nezaměstnaní, rodina měla spoustu dluhů především
z nebankovních půjček, syn neměl dostatek vhodného jídla, kvůli dluhu na nájemném za obecní byt hrozilo vystěhování rodiny z bytu …
S rodinou jsme navázali kontakt, zjistili situaci, vytyčili cíl spolupráce a začali
pomocí jednotlivých kroků tento cíl naplňovat. Společně s členy rodiny jsme sestavovali finančně nenáročný, ale přesto plnohodnotný jídelníček, rozpočítávali
finance na jednotlivé dny, týdny, spolupracovali jsme s místními orgány státní
správy, zahájili jsme komunikace s věřiteli, hledali vhodné zaměstnání pro dospělé členy rodiny.
Po čase se začala situace v rodině zlepšovat – dosáhli jsme vytvoření splátkových
kalendářů a to jak u nebankovních půjček, tak také u dluhu na nájemném za
obecní byt. Po delší době se podařilo panu M. najít práci, paní M. se pravidelně
zapojuje do sezónních prácí v obci, kde žije. Dlužné nájemné za byt je již minulostí, stejně tak některé z nebankovních půjček, a ty zbývající se podařilo díky
pravidelným splátkám výrazně snížit. Splácení půjček bude ještě nějakou dobu
trvat, ale momentálně je našlápnuto správným směrem.
Zpočátku jsme rodině pomáhali se školní přípravou syna v rámci aktivizační činnosti Šikulka, nyní to již rodina zvládá sama. Rodina se nadále účastní jednorázových aktivit pořádaných naší sociální službou – výletů, oslav dne dětí, svátku
dýní, syn s námi pravidelně jezdí na Letní relaxační tábory.
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č. ú.: 15635631/0100
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U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: 516 454 604, mobil: 739 389 165, e-mail: emanuel.boskovice@charita.cz
STŘEDISKO 206, vedoucí služby v roce 2010: Gabriela Vašíčková,
Mgr. Petra Kotásková
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EMANUEL BOSKOVICE
centrum denních služeb
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Cílem Centra denních služeb je pomoc při rozvíjení osobnosti uživatele, jeho schopností a dovedností s ohledem na jeho specifické
potřeby, podpora při upevňování jeho hygienických návyků, vedení
uživatele k samostatnosti, zvyšování jeho sociální adaptability a zdokonalování prvků komunikace.

09

Cíl služby

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

Posláním sociální služby je poskytovat denní pobyt lidem s mentálním
postižením a s kombinovaným postižením z Boskovic a jejich okolí. Prostřednictvím plnění Individuálních plánů zdokonalují uživatelé
služby své dovednosti a znalosti vedoucí k naplnění jejich osobních
cílů. K tomu využívají takové činnosti, které napomáhají sociálnímu
učení, upevňování volních vlastností, rozvoji samostatnosti, a které
přispívají k aktivnímu a zajímavému naplnění jejich dne. Služba je zaměřena na rozvoj individuality každého uživatele, na upevnění jeho
lidské důstojnosti, na rozšíření jeho osobních vlastností, a na začleňování uživatelů do běžné společnosti.
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Poslání
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Cílovou skupinu uživatelů tvoří lidé s mentálním a kombinovaným
postižením středního až těžkého stupně postižení od tří let.

07

Cílová skupina

Zásady poskytování služby
 08

2010

•• respektování práv uživatelů
•• zachování lidské důstojnosti uživatelů
•• individuální přístup ke každému uživateli
•• posilování sociálního začleňování
•• jednání v zájmu uživatelů

 08

Centrum denních služeb zajišťuje uživatelům pomoc při upevňování základních sebeobslužných návyků, kontaktu se společenským prostředím a při prosazování práv a oprávněných
zájmů. Svojí náplní směřuje služba především k dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti uživatelů a nabízí takové druhy aktivit, které vycházejí z jejich potřeb a přání a které rozvíjejí
jejich osobnost.
Do Centra denních služeb byli v roce 2010 přijati dva noví uživatelé. Služba rozšířila svoji
nabídku činností o další aktivity a poskytla uživatelům možnost účastnit se kulturních a sportovních akcí. Pozornost byla věnována zejména navyšování kvality poskytované služby.
Denní kapacita Centra denních služeb je 15 uživatelů.
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č. ú.: 15635631/0100

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

 09

2010

09

09

www.blansko.charita.cz



12
2010

 12
 11

10

10

Posláním Denního stacionáře Betany Boskovice je poskytovat přiměřenou pomoc lidem s mentálním postižením lehkého a středního
stupně a kombinovaným postižením zaměřenou na jejich schopnosti
a dovednosti. Vést je k samostatnosti a k rozšiřování jejich osobních
možností vedoucích k zapojení se do běžného života svých vrstevníků.
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Poslání
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Dukelská 12a, 680 01 Boskovice
tel.: 516 452 147, fax: 516 453 829, e-mail: betany.boskovice@charita.cz
STŘEDISKO 207, vedoucí služby v roce 2010: Irena Přibylová
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BETANY BOSKOVICE – DENNÍ STACIONÁŘ

Cíl služby

25 uživatelů denně, z toho 4 osoby na vozíku.

2010

 09

Kapacita

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

Denní stacionář Betany Boskovice je určen pro osoby od 16 let s mentálním postižením lehkého a středního stupně a kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a pro
děti od 7 let (plnící si povinnou školní docházku ve speciální třídě MŠ,
ZŠ a PŠ Boskovice na elokovaném pracovišti Betany Boskovice) před
a po ukončení vyučování.
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Cílová skupina
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Cílem služby je posilování schopností a dovedností uživatelů služby
tak, aby se využívání sociálních služeb minimalizovalo.
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2010
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Sociální služba Denní stacionář je poskytována od pondělí do pátku
od 6.30 do 15.00 hodin. V průběhu měsíce července a srpna je zařízení pro uživatele 2 týdny uzavřeno. Termín uzavření je vyvěšen
na webových stránkách do 15. 1. příslušného roku.

07

Provozní doba

Nejvýznamnější událostí
roku 2010 bylo připomenutí si 15. výročí založení
Denního stacionáře.
Historie Betany Boskovice
sahá do roku 1994, kdy
11. 8. 1994 byla uzavřena
nájemní smlouva mezi rodinou Mensdorff-Pouilly
a Oblastní charitou Blansko.
Dne 30. 3. 1995 byla dána do provozu jedna polovina objektu Dukelská 12 a 30. 5. 1995
byla dokončena celá rekonstrukce objektu.
Od 1. 9. 1995 se součástí stacionáře stala i detašovaná třída ZŠ pro děti plnící si povinnou
školní docházku, vyžadující zvláštní péče.
Dne 22. 10. 1998 rodina Mensdorff-Pouilly darovala tento objekt včetně zahrady charitě. Od
1. 11. 1998 se začalo s rekonstrukcí půdního prostoru na tzv. „modelové byty“. Rekonstrukce byla nákladem 4 200 tisíc Kč dokončena v prosinci roku 1999.
Téhož roku v září 1999 město Boskovice dalo charitě do výpůjčky objekt mateřské školy
a začalo se s přípravou rekonstrukce. V dubnu 2004 byla dokončena I. etapa rekonstrukce
a to nákladem 5 331 tisíc Kč. V roce 2006 byla dokončena rekonstrukce II. etapy objektu a to
nákladem 4 391 tisíc Kč. Součástí rekonstrukce byly i prostory původní kuchyně. V roce 2007
se začalo s rekonstrukcí a přístavbou objektu stacionáře. Byla vybudována svislá výtahová
plošina do půdního prostoru, rozšířen prostor jídelny, zateplení objektu včetně vybudování
alternativního zdroje vytápění a to nákladem 11 964 tisíc Kč.
V současné době je areál Betany Boskovice dobudován a je plně přizpůsoben pro práci a rozvoj dovedností osob s mentálním a kombinovaným postižením z Boskovic okolí.
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Cílovou skupinou jsou lidé, kteří mají nebo pociťují
•• 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

07

Cílová skupina

2010

•• podpořit uživatele, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci k tomu,
aby byli schopni řešit tuto svou životní situaci vlastními silami
•• posílit a zvýšit schopnosti a dovednosti uživatelů pro přecházení
a ke zmírnění sociálního vyloučení
•• začlenit uživatele dle jejich individuálních potřeb do jejich
přirozených sítí a vazeb – rodina, společenství, komunita
•• zvýšit informovanost v sociální a právní oblasti – seznámit uživatele
s jejich právy, povinnostmi a dostupnými službami

10

10
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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
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Poslání
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U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: 516 411 583, mobil: 739 389 127, e-mail: poradna.boskovice@charita.cz
STŘEDISKO 208, vedoucí služby v roce 2010: Bc. Ivana Přikrylová, DiS.
Bc. Kateřina Korbelová, DiS.
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Charitní poradna – Odborné sociální poradenství

 08

•• sociální a právní poradenství
•• pomoc při uplatňování Vašich práv a oprávněných zájmů a při
obstarávání Vašich osobních záležitostí (pomoc při vyřizování
běžných záležitostí, pomoc při jednání s institucemi, pomoc při
obnovení nebo upevnění vztahů v rámci rodiny, pracoviště, obce)
•• zprostředkování navazujících služeb (psycholog, lékař, advokát,
ostatní sociální služby)
•• podporu, doprovázení při řešení Vašich problémů
•• to vše u nás v poradně nebo u Vás doma

2010

Nabízíme/poskytujeme

Služba je dostupná v Boskovicích, Letovicích a Blansku. V roce 2010 jsme pracovali
s 616 uživateli, se kterými jsme měli 1637 intervencí a 694 kontaktů.

Příběh
Pan František trpí tělesným a smyslovým postižením. Žije osaměle v bytě, který původně patřil jeho zaměstnavateli. Když
došlo k prodeji těchto bytů, František si nemohl dovolit byt
koupit a tak se stalo, že byt koupil spekulant.
Kvůli Františkovu znevýhodnění se možná domníval, že se
ho snadno zbaví a byt dále výhodně prodá. Tak se stalo, že
František dostal výpověď z nájmu kvůli údajnému narušování
pořádku a dobrých mravů v domě. Nebyl si žádného takového jednání vědom a téměř si zoufal, že přijde o bydlení
a nedokáže se o jiné sám postarat.
Přišel tedy s touto záležitostí do naší poradny. Když jsme celý
příběh podrobněji probrali, ukázalo se, že je pravděpodobné,
že by někteří sousedé Františkovi potvrdili jeho řádné chování. Upozornili jsme ho tedy na možnost podání žaloby na
neplatnost výpovědi, promysleli s ním důkazní prostředky,
které by měl doložit, a se sestavením žaloby jsme mu pomohli. Současně jsme ho také informovali o možnosti požádat o prominutí soudních poplatků a ustanovení bezplatného
právního zástupce. Krátce po podání žaloby František dostal
od soudu zprávu, že vlastník bytu vzal svoji výpověď z nájmu
zpět.
Alespoň prozatím má tedy František o bydlení postaráno…

KB Blansko
č. ú.: 15635631/0100

www.blansko.charita.cz
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Posláním Sociální rehabilitace Betany Boskovice je posilovat osobní
kompetence, schopnosti a dovednosti u lidí s mentálním a kombinovaným postižením, aby mohli využívat běžné společenské zdroje
v přirozeném prostředí. Dávat prostor k jejich seberealizaci zejména
v oblasti zaměstnání a v oblastech kulturního a společenského dění,
a tím docílit zlepšení kvality jejich života.
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Poslání
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Dukelská 12a, 680 01 Boskovice
tel.: 516 452 147, fax: 516 453 829, e-mail: betany.boskovice@charita.cz
STŘEDISKO 209, vedoucí služby v roce 2010: Bc. Marie Zouharová

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

BETANY BOSKOVICE – SOCIÁLNÍ REHABILITACE

11

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

Je poskytována jak forma ambulantní tak i pobytová.
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Sociální rehabilitace je poskytována osobám s mentálním postižením
lehkého a středního stupně a osobám s kombinovaným postižením
od 18 let věku.
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Cílová skupina

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

Pomocí nabízených aktivit a činností u uživatelů rozvíjet a udržovat již
získané pracovní dovednosti a návyky vedoucí k jejich osamostatňování. Nácvikem běžných činností v péči o domácnost upevňovat jejich
soběstačnost. Podporovat uživatele v kontaktu s přirozeným prostředím, a tím napomáhat v zapojování do běžného života.

2010

Cíl služby

08
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Sociální rehabilitace ambulantní 13 uživatelů denně,
z toho maximálně 2 osoby na vozíku

07

Kapacita
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2010

Sociální rehabilitace pobytová 6 (dáno počtem lůžek),
z toho maximálně 2 osoby na vozíku

Sociální rehabilitace ambulantní nabízí uživatelům
•• nácvik dovedností vedoucí k sociálnímu začlenění /např. činnosti v Centrální kuchyni,
v Údržbářské skupině, nácvik nakupování apod./
•• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti /např. základy práce s počítačem, nácvik
finančních dovedností apod./

Sociální rehabilitace pobytová poskytuje

ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Ostatní prostory (kuchyně s obytným
prostorem, sociální zařízení) jsou společné. Uživatelé se podílí na přípravě vlastní stravy,
nákupech, úklidu a všech činnostech souvisejících s chodem domácnosti. K volnočasovým
aktivitám využívají přirozené zdroje.

Jednou z nejvýznamnějších událostí, které se uskutečnily v roce 2010, bylo uspořádání vernisáže prací linorytových děl z ateliéru Betany Boskovice. Součástí výstavy byl i cyklus souboru
Křížové cesty, který autor tvořil 2 roky.

KB Blansko
č. ú.: 15635631/0100

www.blansko.charita.cz
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Posláním služby Linky důvěry Blansko 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.
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Poslání
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Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 668, e-mail: soslinka.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 210, vedoucí služby v roce 2010: Mgr. Miroslav Doležel
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Linka důvěry Blansko
Telefonická krizová pomoc

Cíl služby

 10

2010

Cílem služby 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.
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Služba je poskytována 24 hodin denně pro celou populaci.

07

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou
•• lidé v krizové životní situaci
•• dlouhodobě a nevyléčitelně nemocní
•• lidé se sebevražedným chováním
•• lidé s partnerskými a vztahovými problémy
•• osamělí díky své sociální neobratnosti
•• oběti domácího násilí
•• oběti obchodu s lidmi
•• lidé postižení živelnou katastrofou, oběti hromadných neštěstí
•• lidé s poruchami příjmu potravy
•• mladší věkové kategorie s minimální možností kulturního vyžití
(a s tím souvisejícími sociálně patologickými jevy)
•• sexuálně zneužívané děti
•• děti se školními problémy (šikana, prospěch, vztahy s učiteli)
•• lidé s tendencí ke zneužívání návykových látek
•• a ostatní

09

Cílová skupina

Linka důvěry spolupracuje s terénními pracovníky v projektu péče o klienty, kteří se stali buď
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.
Nabízíme: okamžitou telefonickou pomoc, anonymitu, emociální a duchovní podporu, pomoc při vypracování krizového plánu, zprostředkování následné péče (krizové centrum, právník, psycholog…)

V roce 2010 bylo zaznamenáno 2809 kontaktů.
Telefon: 516 410 668

Příklady hovorů Linky důvěry
Volá starší žena, žije sama v domku na vesnici. Má děti, které bydlí ve městě,
navštěvují ji, pomáhají. Paní by chtěla naplnit svůj současný život, protože se
necítí být tak stará, aby zůstala sama. Chtěla by potkat někoho, s kým by jí
bylo dobře. Její děti nerozumí, proč by v jejím věku někoho hledala.
Paní s pracovníkem linky hledají, jaké jsou možnosti seznámení, co všechno
by pro to paní měla udělat.
Paní děkuje za vyslechnutí, je ráda, že ji někdo pochopil. Pracovník nabízí
paní, že může kdykoli opět zavolat.
Volá mladá žena, má tříleté dítě. Je vdaná pět let. První tři roky manželství
byly takřka ideální. Po narození dítěte začal mít manžel pocit, že se mu paní
nevěnuje, vyčítá jí, že nestíhá obstarat domácnost, dává jí za vzor svoji maminku. Z počátku jen křičel a urážel ji a později došlo k opakovanému fyzickému napadení. Paní je bezradná, je na manželovi finančně závislá, patří mu
byt, ve kterém žijí. Paní se stydí před rodinou přiznat, co se děje, protože
jejího manžela vnímají jako seriózního, vzorného otce i manžela. Paní se
snaží chování svého manžela omlouvat, že vina je asi na její straně.
Pracovník říká paní, že manžel nemá právo jí jakkoli psychicky ani fyzicky
ubližovat. Pracovník se dále ptá paní, jak by chtěla svoji situaci řešit. Paní
říká, že by chtěla osobní setkání a protože volá z regionu, nabízí jí kontakt
na projekt SPONA, která se domácím násilím zabývá a současně jí nabízí
možnost kdykoli zavolat.
(Z důvodu anonymity volajících jsou tyto příběhy smyšlené, vytvořené na základě
mnoha hovorů Linky důvěry Blansko. Jakákoli podobnost se skutečnými příběhy uživatelů je čistě náhodná.)

KB Blansko
č. ú.: 15635631/0100
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Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zlatá zastávka
Adamov 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.
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Poslání
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Smetanovo náměstí 99, 679 04 Adamov
tel.: 515 531 152, e-mail: z.zastavka.adamov@charita.cz
STŘEDISKO 211, vedoucí služby v roce 2010: Mgr. Jiří Papiž

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

ZLATÁ ZASTÁVKA ADAMOV
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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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 atd.)
•• psychické obtíže spojené s vývojovými úkoly v dospívání
•• pasivně trávící svůj volný čas

08

Cílová skupina
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•• 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

2010

Cíl služby

Činnost v roce 2010
V tomto roce jsme se zaměřili především na oblast rozšíření volnočasových aktivit pro uživatele, kteří jsou v našem zařízení dlouhodobě, a chceme jim nabídnout nové činnosti. Proto
byl uspořádán víkendový tábor, který byl pozitivně hodnocen. V následujícím roce bychom
jej chtěli zopakovat. Stěžejní činností je však nadále poskytování poradenství, sociální pomoci a řešení běžných problémů uživatelů, které řešíme stále častěji. I proto v příštím roce plánujeme změnit prostory kontaktní místnosti tak, aby se zde uživatelé cítili co nejpřirozeněji.
Standardně probíhaly již dříve ověřené oblíbené akce – turnaje ve stolním fotbale, klubové
promítání a prosincová mikulášská nadílka.

V roce 2010 bylo učiněno 4 732 kontaktů s 84 uživateli.
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Centrum “PRO“Boskovice – Azylový dům nabízí ubytování a podporu
matkám a ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Motivujeme ženy, aby s využitím svých schopností a sil a s přiměřenou podporou a pomocí pracovníků začaly žít a byly schopny žít
běžným způsobem života v přijatelné kvalitě života.
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Dukelská 12b, 680 01 Boskovice
tel.: 516 411 966, e-mail: dmt.boskovice@charita.cz
STŘEDISKO 212, vedoucí služby v roce 2010: Jana Augustinová

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

CENTRUM “PRO” /Pomoc Rodinám, Obětem/ BOSKOVICE
SOCIÁLNÍ SLUŽBa AZYLOVÉ DOMY

11

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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•• osoby bez přístřeší (ženy, matky s dětmi)
•• nastávající matka v nepříznivé životní situaci
•• nezletilá matka v nepříznivé životní situaci (výjimku povoluje
vedoucí)
•• rodiny s dítětem/ dětmi (matka dětmi, ženy s dětmi ve vlastní péči)
•• oběť domácího násilí, či trestných činů
•• oběť obchodu s lidmi
•• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy

08

Cílová skupina

07

Cílem této sociální 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.

2010

Cíl služby

Služba je poskytovaná nepřetržitě 24 hod denně. Za rok 2010
využilo našeho pobytového programu 16 matek 25 dětí.

„Prázdniny v pohybu“
Letní stanový tábor v Doubravici nad Svitavou pro děti z Azylového
domu Boskovice.
Děti píší domů:
Vážení rodiče, přeji krásný letní slunný den. Je tady hezky, stop. Mám se dobře, stop.
Dojeli jsme dobře, stop. Dobrou chuť, stop. Dobrou noc, stop.
… brečím, protože to tady už končí, přijeďte jako poslední ať se ještě pořádně
nabaštím …
Milá maminko, že nevěříš, že jsem se strefila do terče? Chodíme se koupat jak si
napsala abych se mazala tak se mažu a taky mám vyhrknutý kotník.
Ahoj baby abych nezapoměl viděli jsme pravěkou příšeru! Nějakého ještěra. Divého!
Sem živ a zdráv. Nekousnul mě!
… včera jsme měli bojovku, viděli jsme světlušky a jedna do mě nabourala. Tak pa
Ahoj rodino, zažila jsem dobrodružství a představ sito, že jsem našla v lese houby.
Je tu dobře, starají se o mě dobře, ležím na marodce …
Ahoj mami myl jsem se tak nemusíš mít strach.
Milá mámo a táto, mám k vám prosbu, pošlete mi na karneval masku Honzy
i s buchtama.
Ahoj mamí a ségra, Píši Vám špatnou správu, že mi někdo ukrad tužku, ptám se Vás
jestli to vadí nebo ne odepište mi.
Ahoj tati, chodím tady s 2 a půl holkama. Jedna ještě neví, jestli bude chodit se
mnou nebo s kámošem.
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Soukopovo náměstí 91, 679 11 Doubravice nad Svitavou
tel.: 515 538 565, mobil: 732 747 952
e-mail: peknamodra.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 213, vedoucí služby v roce 2010: Karla Změlíková
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

10
 10

2010

Posláním zařízení „Pěkná modrá Doubravice“ je poskytovat sociálně
aktivizační služby osobám se zkušeností s dlouhodobým duševním
onemocněním (déle než 3 měsíce), osobám se zdravotním postižením
a seniorům. Pomoci jim snižovat riziko sociální izolace a zlepšovat
kvalitu jejich života.

10

Poslání

Cíl služby

09
2010

•• vést k péči o sebe a své zdraví

 09

•• motivace ke smysluplnému využívání volného času dle představ
jedince

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

•• vedení k využívání dostupných služeb a zdrojů - lékař, úřady,
kulturní a sportovní zařízení

09

•• prevence sociální izolace, zajištění kontaktu se společenským
prostředím

08

08
07

•• osoby se zkušeností s duševním onemocněním, popřípadě
v kombinaci s lehkým mentálním postižením

07

Cílová skupina

•• osoby se zdravotním postižením

 08

2010

•• senioři osoby nad 65 let

KB Blansko
č. ú.: 15635631/0100
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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.

2010

Poslání

11
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Luční 10, 678 01, Blansko
tel.: 516 410 467, e-mail: nocleharna.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 215, vedoucí služby v roce 2010: František Kratochvil
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NOCLEHÁRNA PRO MUŽE BLANSKO

Cíle služby

09

09
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2010

•• 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

2010

 08

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.
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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.

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

Cílová skupina

Popis situace v roce 2010
Na noclehárně je k dispozici 15 lůžek. Za rok 2010 jsme přijali celkem 58 uživatelů a počet
kontaktů (odespaných nocí) byl 3 073. Průměrný počet byl 8,4 uživatelů na 1 noc. Z Blanska
a okresu Blansko bylo 67,3 % uživatelů, 24,1 % je z ostatních regionů Moravy a zbytek
z Čech a cizinců. Nejmladšímu uživateli bylo 19 let a nejstaršímu 65 let. Oproti roku 2009
došlo
ke zvýšení kontaktů. Zvýšil se opět podíl uživatelů z Blanska a regionu Blansko.
215
Noclehárna
Měsíční průměr uživatelů v roce 2010

Měsíční průměr uživatelů v roce 2010
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EMANUEL BOSKOVICE – SOCIÁLNÍ REHABILITACE

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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EMANUEL Doubravice – SOCIÁLNÍ REHABILITACE

11

U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: 516 454 604, mobil: 737 230 850
Soukopovo náměstí 453, 679 11 Doubravice nad Svitavou
mobil: 737 230 850

 11

2010

e-mail: emanuel.boskovice@charita.cz
STŘEDISKO 216, vedoucí služby v roce 2010: Bc. Alice Fialová, Mgr. Ivo Krejčíř

10
2010

 10

Posláním sociální služby je poskytovat lidem se středně těžkým až
těžkým mentálním postižením a s kombinovaným postižením takovou službu, jejímž smyslem je vytvoření otevřeného a bezpečného
prostředí, ve kterém mohou uživatelé na základě svých individuálních
potřeb, možností a zájmů, dosahovat co nejvyšší míry samostatnosti
a soběstačnosti, čímž současně usilujeme o začleňování uživatelů do
společnosti.
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Poslání
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Zásady poskytování služby

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

Cílovou skupinu tvoří lidé s mentálním a kombinovaným postižením
středního až těžkého stupně postižení od 16 let věku.

08

Cílová skupina

07

Cílem služby je zdokonalování a upevňování schopnosti uživatelů pečovat o vlastní osobu, zvyšování míry jejich soběstačnosti a rozmanitou nabídkou aktivizačních činností dosahovat smysluplného trávení
času.

09

Cíl služby

 08

2010

•• respektování práv uživatelů
•• zachování lidské důstojnosti uživatelů
•• individuální přístup ke každému uživateli
•• posilování sociálního začleňování
•• jednání v zájmu uživatelů

Sociální rehabilitace Emanuel poskytuje svoji službu ve formě ambulantní a pobytové.

Sociální rehabilitace ambulantní rozvíjí schopnosti a dovednosti uživatele, které nabyl
zejména při navštěvování Centra denních služeb Emanuel, a dále je upevňuje a prohlubuje.
V rámci ambulantní Sociální rehabilitace se uživatelé dle svých možností účastní zajišťování
chodu zařízení. Služba dále zajišťuje zprostředkování kontaktu s vnějším prostředím. Uživatelé se účastní také zahraničních a tuzemských pobytů. Těmito aktivitami služba přispívá
k přirozenému začleňování uživatelů do běžného života.
Sociální rehabilitace pobytová přímo navazuje na Sociální rehabilitaci ambulantní. Ubytování je uživatelům poskytováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, kde mají
vlastní soukromí a zázemí. Sociální zařízení, kuchyň a společenská místnost je společné.
Kromě prohlubování a rozvíjení schopností a dovedností z ambulantní Sociální rehabilitace
mají uživatelé velký prostor pro podílení se na přípravě vlastní stravy, stejně jako na ostatních činnostech souvisejících s chodem zařízení. Pobytová Sociální rehabilitace se realizuje
v bezbariérovém objektu, který je zasazen do areálu fary v Doubravici nad Svitavou. Ten se
nachází přímo v centru obce. V rámci něho i mimo něj mají uživatelé řadu možností, jak trávit
svůj volný čas.
Sociální rehabilitace ambulantní přijala v roce 2010 dva nové uživatele, z nichž jeden začal využívat též službu Sociální rehabilitace pobytové. Služba rozšířila svoji nabídku činností
o další aktivity (např. návštěvy solné jeskyně) a poskytla uživatelům možnost účastnit se
kulturních a sportovních akcí.
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Poskytnout účinnou podporu těmto obětem, pomoci jim při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů, zmírňovat jejich obtížnou
životní situaci, přičemž respektovat jejich rozhodování, aby mohly žít
důstojným a smysluplným životem, byly samy sebou a mohly rozhodovat o své budoucnosti.

10

10

 11

Posláním sociální služby je pomoc 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.

Cíl služby
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Poslání
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OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO
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Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 351, e-mail: eliska.bohatcova@charita.cz
STŘEDISKO 217, vedoucí služby v roce 2010: Eliška Bohatcová
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MAGDALA blansko – krizová pomoc
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Služba zabezpečuje 24 hodinovou nonstop Linku pomoci Magdala
+420 737 234 078, na které se můžete dozvědět informace k otázkám domácího násilí, obchodování s lidmi a nucené prostituce.

07

Krizová pomoc Magdala Blansko se hlásí k principům poskytování sociálních služeb: anonymní, bezplatná, dostupná, neomezená národnostní či rasovou odlišností a pohlavím uživatele. Realizuje službu tak,
aby byla umožněna maximální přístupnost, tedy ve snaze odstranit
časové, prostorové (snaha o kontakt v přirozeném prostředí uživatele
– např. streetwork), psychické bariéry, které by bránily cílové skupině
vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb.

08

Zásady poskytování služby

07

Cílovou skupinou jsou oběti obchodu s lidmi, oběti domácího násilí,
osoby v krizi, osoby komerčně zneužívané, etnické menšiny, migranti
a azylanti, rodiny s dětmi, osoby, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby, které zažívají nepříznivé sociální situace.

09

Cílová skupina

 10

Poskytujeme
•• okamžitou přímou pomoc
•• základní sociální poradenství
•• krizovou intervenci
•• zprostředkování ubytování s utajenou adresou
•• doprovod na úřady či k jiným odborníkům
•• pomoc při vyřizování potřebných dokumentů
•• psychologickou podporu
•• zajištění duchovní podpory
•• podporu v přípravě na porod a v péči o dítě
•• pomoc při hledání pracovního uplatnění
•• zprostředkování rekvalifikačních kurzů
•• zprostředkování pomoci při návratu do země původu
•• provádění anonymních testů na detekci HIV
Sociální služba byla v roce 2010 financována z dotací MPSV ČR, MV ČR, JMK, vlastních zdrojů a darů. Děkujeme všem za pomoc při naplňování cílů krizové pomoci Magdala Blansko.

V roce 2010 využilo naše služby 217 uživatelů (včetně streetworkových).
Zaznamenali jsme 731 kontaktů (včetně telefonických a streetworkových),
poskytli jsme 119 intervencí.
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Posláním služby Terénní programy je pomoc lidem, kteří se právě
nachází v nepříznivé životní situaci. Současně si o tuto službu sami
nemohou, neumí nebo nechtějí říci v zařízeních, která jsou k tomu
určená. Přijít za nimi na místa, kde žijí a poskytnout jim podporu
v problémech, které prožívají.

10

Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 351, e-mail: teren.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 218, vedoucí služby v roce 2010: Jiřina Sovová

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

Okno dokořán blansko – Terénní programy

11

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

Cíl služby

 10

2010

Cílem služby je vyhledávání a kontaktování rizikových osob a skupin,
minimalizování důsledků jejich způsobu života, hledání řešení současné situace a obnova sil.

•• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

09
2010

•• osoby v krizi

 09

•• osoby bez přístřeší

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

Cílovou skupinu tvoří osoby, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba Terénní programy je
určena pro:

09

Cílová skupina
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Sociálně ohrožený člověk je pro nás ten, který pociťuje nedostatek
informací, bezradnost, nezájem okolí, nedůvěru ve vlastní schopnosti, nedostatek financí, předsudky okolí, nefungující zázemí a vztahy
v rodině a který není sám schopen tuto nepříznivou situaci změnit.

07

•• jiné sociálně ohrožené skupiny

 08

Služba je poskytována bezplatně a může být anonymní.

 11

Počet kontaktů s uživateli v roce 2009 a 20

23 žen

997

13 mužů

344

V roce 2010 využilo služby
Terénní programy 36 uživatelů,
z toho 23 žen a 13 mužů.
Celkem bylo zaznamenáno
997 kontaktů.

rok 2009 celkem 344 kontaktů
rok 2010 celkem 997 kontaktů

Pracovaly jsme s mnoha uživateli, kteří se potýkali s dluhovou problematikou a s otázkou
bydlení. Také jsme pomáhaly s vyřizováním různých forem sociálních příspěvků a důchodů.
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Posláním sociální služby Terénní programy SPONA Blansko je poskytnout pomoc osobám se sníženou schopností při uplatňování vlastních práv. Naše pomoc není věkově omezena a přichází na řadu tehdy, když přirozená rodinná pomoc selhala. Je určena osobám, které
se ocitly v nepříznivé životní situaci, která může mít povahu osobních,
vztahových nebo rodinných problémů.

2010

Poslání

11

12

Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 351, e-mail: spona.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 219, vedoucí služby v roce 2010: Mgr. Dagmar Kučerová

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

SPONA BLANSKO – TERÉNNÍ PROGRAMY

11

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Cíl služby
 10

Cílem sociální služby Terénní programy je:
•• informovat uživatele o jejich právech, povinnostech a oprávněných
zájmech

09
2010

•• snížit sociální rizika vyplývající ze způsobu jejich života

 09

•• zvýšit sociální schopnosti, dovednosti a kvalitu života cílové
skupiny

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

•• pomáhat prosazovat zájmy osob, které se ocitly v nepříznivé životní
situaci nebo osob, u nichž dochází k ohrožení jejich práv a zájmů

09

•• nabídnout podporu a porozumění

Cílová skupina
08

08
07

•• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy

07

•• rodiny s dítětem/dětmi

•• osoby v krizi
2010

•• oběti domácího násilí

 08

•• senioři

Příběh uživatele Terénních programů SPONA Blansko
Evžen se narodil za hluboké totality v roce 1976. Jeho příchod na svět byl
složitější, než u většiny dětí. Život mu byl zachráněn za cenu ztrát, které ho poznamenaly pro celý další život. Lehčí mentální a tělesné postižení a zejména potíže s vyjadřováním způsobily, že byl vnímán jako daleko
více postižený. Nikdy nikdo nezkoumal jeho skutečné duševní schopnosti,
byl zbaven povinné školní docházky. Jeho rodiče se ho však nechtěli vzdát
a vychovávali ho doma. Po dosažení 18 roků mu vznikl nárok na invalidní
důchod, jehož zvláštním příjemcem byla ustanovena jeho matka.
Situace se změnila v roce 1995, kdy si ho povšiml ředitel OU Olešnice – chlapec chodil okolo školy, velmi se zajímal, co se děje v areálu za plotem, chtěl
se učit stejně, jako jeho vrstevníci. Pan ředitel navázal kontakt s charitním
psychologem. Po vyšetření se zjistilo, že duševní schopnosti chlapce jsou na
vyšší úrovni, než se obecně soudilo, panu řediteli se podařilo vyjednat výjimku a Evžen bez základního vzdělání nastoupil do odborného učiliště. Zde
se naučil základům trivia. Nejvíce ho však bavily zahradnické práce. Školu
pak úspěšně zakončil. Nikdo z nás o něm delší dobu neslyšel.
Po mnoha letech se Evžen ozval znovu se žádostí o pomoc. Situace v rodině se významně změnila – rodiče v důsledku neuváženého hospodaření
o všechno přišli, hrozila exekuce a vystěhování z jejich domu. Evženův důchod byl prakticky jediným příjmem rodiny. Rodina ho omezovala, nesměl
bez povolení z domu a dá se říct, že se Evžen stal psychicky i fyzicky týraným člověkem ve své vlastní rodině.
Evžen si v té době našel přítelkyni, chtěl si zařídit život podle svého, na
druhé straně ho trápily výčitky ve vztahu k mamince, které se cítil vděčný za
to, že ho nedala do ústavu.
Pomáhali jsme Evženovi zvládnout jeho těžkou situaci – jednak s odpoutáním se od rodiny, jednak s vyřizováním jeho příjmu. Trvalo více než dva roky,
než se nám podařilo dohledat skromnou dokumentaci ke zdravotnímu stavu, potvrdit, že nikdy nebyl zbaven svéprávnosti a může tedy nakládat se
svým důchodem podle svého.
Dílem s naší pomocí a také zásahem osudu se situace opět změnila. Evžen
žije život podle svých představ a po úmrtí otce pomáhá své mamince podle
svých možností.

KB Blansko
č. ú.: 15635631/0100

www.blansko.charita.cz
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Posláním služby Krizová pomoc je pomoc lidem, kteří právě prožívají
krizovou situaci, tj. pociťují problém, který nemohou řešit vlastními silami ani za pomoci svého blízkého okolí. Poskytnout jim porozumění,
podporu, doprovázení a zplnomocnění k překonání krizové situace
a zvládnutí svých těžkostí.

2010

Poslání

11

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

12

Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 351, e-mail: krizovapomoc.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 220, vedoucí služby v roce 2010: Mgr. Miroslav Šamalík
PhDr. Ing. Aneta Orálková
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Okno dokořán Blansko – KRIZOVÁ POMOC

Cíl služby

09

09

 10

2010

•• pomoci uživateli zorientovat se v situaci, v níž se ocitl
•• společně s uživatelem vymezit kroky, které povedou k řešení
problému
•• spolupracovat na realizaci řešení problému
•• pomoci uživateli zvládnout situaci tak, aby se vrátil na
předkrizovou úroveň žití

2010

 09

Cílovou skupinu služby tvoří dospělé osoby, které se nachází v krizové
životní situaci. Uživatelem našich služeb se může stát každý člověk,
který subjektivně pociťuje svou situaci jako krizovou, což znamená,
že není schopen ji aktuálně řešit vlastními silami, z vlastních zdrojů, je
pro něj neúnosná, nesnesitelná a ohrožující.

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

Cílová skupina

08
07

 08

2010

08

•• rozhovor s krizovým pracovníkem
•• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
•• sociálně terapeutické činnosti
•• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při
obstarávání owsobních záležitostí
•• základní sociální poradenství
•• telefonická konzultace
•• poskytnutí krizové intervence
•• důležité informace a kontakty
•• zprostředkování následné odborné pomoci

07

Poskytujeme

Zásady poskytování služby
Naší snahou je, aby uživatel co nejrychleji a s využitím vlastních sil, respektive jím zvolených
prostředků krizi překonal. S uživateli pracujeme na jejich zklidnění, stanovení dosažitelného
cíle, vytvoření plánu řešení návratu k normálu dle konkrétní situace – odpovídající bydlení, hmotné zajištění, zaměstnání, vztahy v rodině, atd. Někdy také vyrovnání se s daným
stavem, (tragické úmrtí v rodině), hledání způsobu, jak dále kvalitně žít. V případě potřeby
zajišťujeme základní potřeby na přežití (potraviny, šatstvo, základní hygienické potřeby).
Usilujeme o to, abychom uživatele v jeho obtížném životním období podporovali a pomohli
mu zorientovat se v jeho nezvladatelné situaci. Nabízíme mu pomoc a spolupráci na řešení
jeho situace tak, aby nadměrná zátěž nezpůsobila negativní dopad například na jeho zdravotní stav či aby v v důsledku prožitého krizového stavu nebyl uživatel omezen např. při
výběru zaměstnání pro změnu zdravotního stavu.

V roce 2010 jsme zaznamenali 381 kontaktů s 136 uživateli.

08

 08

2010

KB Blansko
č. ú.: 15635631/0100
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Zabezpečit uživatelům a jejich dětem plnohodnotné trávení volného času a upevňovat vzájemné vztahy. Terénní a ambulantní formou
pomáhat k co nejbezpečnějšímu návratu do běžného života po odchodu z azylového domu. Podporovat rodinu v její samostatnosti
a funkčnosti.

2010

Poslání

11

12

Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 400, e-mail: centrum.aktivizace.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 221, vedoucí služby v roce 2010: Mgr. Karla Tomková

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

CENTRUM “PRO” /Pomoc Rodinám, Obětem/ BLANSKO
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

11

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

Cíl služby
 10

2010

Cílem služby je minimalizace rizik souvisejících se způsobem života
rodičů, tedy matek, otců a jejich dětí a rozvoj takových kompetencí,
jež rizikové chování jednotlivců i rodin nepodporují.
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08
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2010

07

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

•• bezplatnost služby
•• možná anonymita
•• důstojnost
•• soukromí
•• nezávislost
•• důraz na vztah pracovník-uživatel
•• vytváření bezpečného a důvěrného prostoru
•• individuální přístup k uživatelům
•• důvěrnost sdělení
•• spolupráce s ostatními službami
•• spoluzodpovědnost uživatele
•• aktivní a respektující nabízení pomoci
•• dodržování zákonů a mravních norem

08

Zásady

07

•• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
•• osoby v krizi
•• rodiny s dítětem/dětmi

09

Cílová skupina

V roce 2010 poskytly Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomoc
celkem 93 uživatelům.

Srovnání počtu uživatelů v letech 2009 a 2010

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi využilo 34 rodičů s 59 dětmi.

10

 10

2010

10
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Poslání
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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.

10

Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 412 137, e-mail: prace.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 222, vedoucí služby v roce 2010: Anna Baláková

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

Stará fabrika Blansko – SOCIÁLNÍ REHABILITACE

11

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

Cíl služby

 10

2010

Cílem služby je podpora nebo obnova samostatnosti, motivace, dovedností, schopností a sociálních i pracovních návyků.
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OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

07

Od roku 2009 je tento projekt financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

08

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).

07

•• 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

09

Cílová skupina

 08

Pokračujeme v trendu, kdy jsme v roce 2009 rozšířili službu o možnost zapojení uživatelů NDC, kteří se stávají uživateli Sociální rehabilitace do činností při úklidu města atd.

V roce 2010 jsme byli v naší službě k dispozici 136 uživatelům
ve 2 469 kontaktech.
Rok

Počet uživatelů

Počet návštěv

2006

27

601

2007

87

445

2008

108

1380

2009

135

1882

2010

136

2469

Počet uživatelů v letech 2006–2010

Počet návště v letech 2006–2010

KB Blansko
č. ú.: 15635631/0100
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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.

10

Poslání

2010

Klub Ratolest – mateřské centrum – je součástí komplexu služeb
Centra “PRO“ /Pomoc Rodinám Obětem/ Blansko. Klub Ratolest poskytuje prorodinné služby rodinám s dětmi z Blanska a blanenského
regionu.

11

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO
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Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 400, e-mail: ratolest.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 223, vedoucí projektu: Petra Veselá

11

CENTRUM “PRO” /Pomoc Rodinám, Obětem/ BLANSKO
KLUB RATOLEST

09
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OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

07

•• rodiče s dětmi
•• rodiče sociálně vyloučení
•• rodiny
•• děti v případě činností doprovodných služeb pro rodiče

08

Cílová skupina

07

Cílem je poskytovat služby, které jsou prevencí proti sociálnímu vyloučení způsobenému déletrvající sociální izolací rodičů na mateřských
a rodičovských dovolených jako prevence sociálně patologických jevů
v rodině.

09

Cíl služby

 08

2010

Klub Ratolest byl založen 1. 9. 1997, je realizován díky:
finanční podpoře MPSV-Rodina, Jihomoravského kraje, nadačních
příspěvků, místních sponzorů, darů a vlastních prostředků.

07

07
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OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

12

12

V roce 2010 poskytl Klub Ratolest služby 750 rodinám
a uskutečnilo se 9083 kontaktů.

Rozdělení aktivit v roce 2010

43 % řízené

57 % neřízené

Řízené aktivity – kontakty

1000
800
600
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0

Neřízené aktivity – kontakty

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
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Poslání
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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.

10

Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 412 137, e-mail: dennicentrum.blansko@charita.cz
Středisko 224, vedoucí služby v roce 2010: Anna Baláková

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

Stará fabrika Blansko
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM

11

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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07

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.

08

Cílová skupina

07

•• 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

2010

Cíl služby

Od roku 2009 je tento projekt financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

V roce 2010 jsme byli v naší službě k dispozici 180 uživatelům,
při 5 588 návštěvách bylo poskytnuto 9 341 služeb.
Rok

Počet
uživatelů

Ženy

Muži

Návštěvy

2006
2007
2008
2009
2010

Aktivity – různé služby
(potraviny, hygiena, šatník, sociální práce)

125

18

107

2448

6163

132

20

112

3361

6395

190

32

158

4896

8541

214

45

169

5494

8881

180

45

135

5588

9341

Podíl žen a mužů, kteří v roce 2010 navštívili Nízkoprahové denní centrum

25 %

75 %

Návštěvy Nízkoprahového denního centra v letech 2006–2010
6000
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Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 400, e-mail: centrumcizincum.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 225, vedoucí projektu v roce 2010: Mgr. Karla Tomková
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Poslání
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CENTRUM “PRO” /Pomoc Rodinám, Obětem/ BLANSKO
CENTRUM CIZINCŮM

11

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

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

12

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozv
Investice do vaší budoucnosti

 11

Posláním Centra Cizincům je pomoc cizincům na jejich cestě
k integraci.

10

Cílem je pomoc při řešení každodenních běžných záležitostí, ale
i v obtížných životních situacích, ať odbornou pomocí nebo pouhou
radou.
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Cíl služby

Cílová skupina
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•• možná anonymita
•• bezplatnost služby
•• důstojnost
•• soukromí
•• nezávislost
•• důraz na vztah pracovník-klient
•• vytváření bezpečného a důvěrného prostoru
•• individuální přístup
•• důvěrnost sdělení
•• spolupráce s ostatními službami
•• spoluzodpovědnost klienta
•• aktivní a respektující nabízení pomoci

08

Zásady

07

•• sociálně-právní poradenství
•• socio-kulturní orientace se zaměřením na podporu uplatnění na
trhu práce
•• terénní práce – vyhledávání a kontaktování potencionálních klientů
sociálního poradenství, jazykových kurzů, dalších služeb určených
cílové skupině

09

Nabízené služby

09

 10

2010

Státní příslušníci třetích zemí pobývající na území ČR legálně v režimu
zákona o pobytu cizincům č. 326/1999 Sb.

spoluzodpovědnost klienta
aktivní a respektující nabízení pomoci

V rámci projektu „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců
poskytnuto celkem 179 intervencí.

ík-klient
Za rok 2010 bylo 27 uživatelů,
a důvěrného2010“
prostoru(EIF 2009-01) bylo 27 uživatelům

počet poskytnutých intervencí byl 179

službami
nta
bízení pomoci

Sociálně právní
poradenství

33%

2010 bylo 27 uživatelů,
67% byl 179
ytnutých intervencí

Sociokulturní orientace se
zaměřením na podporu
uplatnění na trhu práce

Sociálně právní
poradenství

33%

Sociokulturní orientace se
zaměřením na podporu
uplatnění na trhu práce

V rámci projektu se 2. července 2010 uskutečnil multikulturní podvečer „Blansko mnoha
tváří“. Připraven byl bohatý program, který zabavil děti i dospělé a hosté mohli například
ochutnat tradiční mongolská jídla.

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO
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Poslání
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Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 825, e-mail: hana.stloukalova@charita.cz
STŘEDISKO 227, vedoucí služby v roce 2010: Hana Stloukalová, DiS.
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

 11

Posláním Odlehčovací služby je zajistit lidem se sníženou soběstačností kvalitní péči vycházející z jejich potřeb a zvyklostí a umožnit tak
blízkým osobám získat čas na odpočinek.

10
 10
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07
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2010

Odlehčovací služba je terénní forma pomoci s působností po celém
okrese Blansko, je poskytována dle potřeb uživatelů v ujednaném
čase a v přirozeném domácím prostředí.
Provozní doba:
pondělí – pátek: 12.00 – 20.00
víkendy a svátky: 07.00 – 20.00

2010

09
OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

•• 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
•• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•• sociálně-terapeutické činnosti
•• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání
osobních záležitostí
•• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

08

Poskytované služby

07

•• osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby
•• osoby pečující, které se dostali do situace vyžadující pomoc s péčí
o blízkého: únava, vyčerpání, nemoc, úraz, zaměstnání …

2010

Cílová skupina

 09

Cílem služby je poskytnout komplexní péči v domácím prostředí
a přispět k fyzické a psychické pohodě uživatelů a jejich rodinných
příslušníků.

10

Cíl služby

Odlehčovací služba je od roku 2010 poskytována jako terénní forma pomoci osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí. V dřívějších letech byla
služba určená pouze zdravotně postiženým dětem docházejícím do stacionáře, nyní je cílová
skupina rozšířená o osoby s chronickým onemocněním všech věkových kategorií a je zajišťována v domácnostech klientů. Důvodem změny byla vysoká poptávka po službě ze strany
obyvatel blanenského okresu a potřeba zajistit péči v čase, který nebyl pokryt jiným typem
služeb. Zaměřili jsme se na odpolední poskytování péče ve všedních dnech a na celodenní
péči o víkendech a svátcích. Další významnou skutečností byla změna sídla Odlehčovací
služby z Boskovic do Blanska, čímž byla zajištěna propojenost a komplexnost péče s ostatními projekty, zabezpečující službu v terénu.
V roce 2010 využilo naší službu 37 klientů a zájem o Odlehčovací službu postupně vzrůstá.
Jednání se zájemcem probíhá na základě písemného, ústního či telefonického kontaktu.
Potencionální uživatel je následně navštíven ve svém domácím prostředí pracovníkem odlehčovací služby, který ho seznámí s nabídkou poskytovaných úkonů a s možnostmi jejich
využívání. Samotná péče je zajišťována v dohodnutém čase a na smluveném místě, dle potřeb klienta.
Služba zajišťuje nejen přímou péči o klienty, ale současně umožňuje i pečujícím osobám
nezbytný odpočinek k načerpání duševních i fyzických sil.

Věkové složení
uživatelů
v roce 2010

70-74 let - 11%
65-69 let - 2%

75-79 let - 13%

60-64 let - 7%
55-59 let - 2%
50-54 let - 4%
95 let a více - 2%

80-84 let - 26%

90-94 let - 9%

85-89 let - 24%

Nárůst uživatelů
v průběhu roku 2010
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•• bezpodmínečné přijetí
•• bezplatnost služby pro uživatele
•• bezpečný a důvěryhodný prostor
•• důvěrnost sdělení
•• nestrannost a nediskriminující přístup
•• individuální přístup se zachováním lidské důstojnosti
•• aktivní a respektující nabízení odborné pomoci
•• dodržování zákonů a mravních norem
•• možná anonymita
•• nevyvolávat představy závislosti uživatelů na službách

07

Zásady poskytované služby

 10

Cílová skupina

•• děti a mládež ve věku od narození do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
•• oběti domácího násilí
•• oběti obchodu s lidmi
•• osoby komerčně zneužívané
•• osoby v krizi
•• těhotné ženy
•• rodiny s nezaopatřeným dítětem/dětmi do 18 let

10
2010

10

•• pomoci zorientovat se v obtížné životní situaci
•• společně určit hlavní kroky, které povedou k řešení a na nich
aktivně spolupracovat
•• konat tak, aby dokázal zvládat nároky života a začlenil se do
společenství

 11

Poskytnout přijetí, podporu a doprovázení lidem, kteří prožívají obtížnou životní situaci, jež sami nezvládají řešit a zplnomocnit je ke
zvládání nároků svého života.

Cíl služby

 12
2010

Poslání

11
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Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 400 nonstop, e-mail: kpcentrum.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 228, vedoucí služby v roce 2010: Iva Marková
PhDr. Ing. Aneta Orálková
Terezie Havlíčková, DiS.
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CENTRUM “PRO” /Pomoc Rodinám, Obětem/ BLANSKO
KRIZOVÁ POMOC

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA NEPŘETRŽITĚ.

Sociální služba Krizová pomoc při Centru “PRO“ Blansko byla v roce 2010 realizována v 1 pokoji s kapacitou dvou lůžek a dětskou postýlkou, kuchyňským koutem a samostatným sociálním zařízením. Zcela zásadním počinem v roce 2010 bylo rozšíření kapacity lůžek Krizové
pomoci o krizový byt nacházející se v prostorách Centra “PRO“ Blansko při Oblastní charitě
Blansko. Zkušenosti z předchozích let ukázaly, že velmi často se v krizi ocitá celá rodina,
včetně otce, a že je problematické členy rodiny umístit na krizová lůžka, aniž by se musela
rodina dělit. Právě toto rozdělení členů rodiny vedlo velmi často ještě k následnému stresovému stavu.
Krizový byt využívá Krizová pomoc od listopadu 2010 a byt je takto situován: jedná se o samostatnou bytovou jednotku určenou primárně pro početnější rodinu s dětmi, případně pro
dvě menší rodiny. K užívání slouží dva samostatné uzamykatelné pokoje. Dále je byt vybaven
předsíní s předsíňovou stěnou, chodbou s vestavěnými skříněmi a lednicí, koupelnou se
standardním vybavením, samostatným WC a kuchyní.

V roce 2010 bylo poskytnuto 145 intervencí, celkový počet uživatelů v tomto roce
byl 39 osob – z toho 14 žen a 25 dětí.

Příběh uživatelů krizové pomoci z roku 2010
V roce 2010 jsme mohli díky rozšíření kapacity služby o cílovou skupinu rodin s dětmi včetně otců přijmout početnější rodinu z okolí Blanska.
Jednalo se o manžele se čtyřmi dětmi, kteří přišli v exekučním řízení o menší
rodinný domek. O naší službě se dozvěděli až ve chvíli, kdy to vypadalo, že
budou muset děti dočasně umístit do dětského centra a sami se spolehnout
na ubytovny, případně noclehárny.
Při příjmu bylo očividné, jak jsou všichni rádi, že mohou zůstat spolu a že
na řešení zejména bytové a finanční situace nejsou sami. Služby krizové pomoci využila rodina na 7 dní. Po tuto dobu jsme společně hledali možnosti
bydlení, přičemž uživatelé opakovaně využívali také pomoc psychologickou
a zejména děti poté nabídku sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
při Centru “PRO“ Blansko, kde se zapojily do nejrůznějších volnočasových
aktivit. Společně s rodinou se nám po několika dnech pobytu podařilo najít
podnájem bytu v Blansku, kam se rodina nastěhovala.
Ještě několik měsíců poté využívala nabídku sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi nejen v prostorách Centra “PRO“ Blansko, ale také v rámci
terénních programů. Následně se podařilo sehnat zaměstnání pro uživatelku – matku rodiny a otci jsme pomohli vyřídit částečný invalidní důchod.
Rodina je nyní přesvědčena, že má to nejhorší období za sebou. I nadále
nás občas kontaktuje a sděluje nám novinky ze svého života. Jsme rádi, že
dle slov matky, jsme byli ti, bez nichž by vůbec nevěděla jak dál a díky kterým mohla rodina zůstat spolu a v rozhodující krizové situaci měla podporu
a porozumění.

KB Blansko
č. ú.: 15635631/0100
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Cíl služby
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Projekt SPONA – Rodinná politika vychází ze základních zásad a hodnot Charity ČR, jimiž jsou láska, úcta, věrnost, respekt, důvěra, vzájemná pomoc členů rodiny, soudržnost, tolerance, přátelství a dobré
mezigenerační vztahy.

09
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2010

Základní hodnoty

10

10

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, 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.

2010

Poslání

11
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Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 351, e-mail: spona.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 231, vedoucí služby v roce 2010: Mgr. Dagmar Kučerová
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CENTRUM “PRO” /Pomoc Rodinám, Obětem/ BLANSKO
SPONA – Rodinná politika

2010

•• mladí lidé ve věku 20–36 let
•• manželské a partnerské dvojice
•• ženy a dívky v situaci nechtěného těhotenství

 09

Cílová skupina

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

Hlavním cílem je podpora fungující rodiny a prevence domácího násilí.

08
07

 08

2010

08

•• preventivní a osvětovou činnost o problematice domácí násilí
(přednášky, workshopy, informační stánky pro veřejnost)
•• individuální odborné poradenství pro osoby, které se ocitly
v náročných životních situacích
•• školení na zvyšování rodičovských kompetencí – „Kurz efektivního
rodičovství krok za krokem“

07

Nabízíme

Aktivity projektu SPONA – Rodinná politika jsou realizovány v průběhu
celého roku. Aktuálně probíhající akce jsou zveřejněny na webových
stránkách www.blansko.charita.cz.

21
45,45
21,3
12,2

Základní ideou projektu SPONA Rodinná politika v roce 2010 bylo zmapování situace v blanenském okrese o povědomí a výskytu domácího násilí. Proběhlo dotazníkové šetření, které
bylo určeno pro širokou veřejnost. Oslovili jsme 385 respondentů, z nichž:
•• 65 % tvořily ženy a 35 % muži,
•• 52 % dotazovaných žije ve městě a 48 % v obci,
61,8
38,2
•• necelých 82 % žije ve společné domácnosti
s rodiči.

Věk
Vk respondentů
respondent

Povědomí
domácím
násilí
Povdomí oodomácím
násilí

51 a více
12,2 %
do 20
21 %

36-50
21,3 %

Ne nemá
38,2 %
Ano má
61,8 %

20-35
45,45 %

18,2
81,8

16,36
83,64

Setkání
s domácím
násilím
Setkání
s domácím
násilím zprostedkovan
zprostředkovaně

Setkání s domácím násilím přímo
Setkání s domácím násilím pímo

Ano
16,36 %

Ne
18,2 %

Ano
81,8 %

Ne
83,64 %

V rámci individuálního odborného poradenství pro osoby v náročných životních situací jsme
pracovali s 35 klienty a evidovali 72 kontaktů. Ve 3 případech se podařilo udržet rodinu
pohromadě. Uskutečnil se také „Kurz efektivního rodičovství krok za krokem“, kterého se
zúčastnilo 8 rodičů.
KB Blansko
č. ú.: 15635631/0100
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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.

07

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.

 10

2010
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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.

2010

Středisko vzájemné humanitární pomoci má tato sídla:
•• ŠATNÍK na Písečné v Blansku
•• HUMANITÁRNÍ SKLAD nábytku a elektrických přístrojů pro
domácnost v Blansku-Češkovicích

11

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO
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Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, mobil: 603 291 388, e-mail: anna.balakova@charita.cz
STŘEDISKO 235, vedoucí střediska v roce 2010: Anna Balaková

11

Středisko vzájemné humanitární pomoci

V roce 2009 jsme začali pořádat sběrné dny – 3 x ročně i v městě
Adamově, a jednou ročně v Doubravici nad Svitavou kde od lidí sbíráme pro ně nepotřebné oblečení, které svážíme do šatníku v Blansku.
Zde je používáme již výše popsaným způsobem.

Humanitární sklad nábytku má své sídlo na ubytovně Vyhlídka v Blansku-Češkovicích. 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.

V našem středisku jsme v roce 2010 poskytli ošacení a jinou humanitární pomoc
165 klientům. Bylo zaznamenáno 868 kontaktů.
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•• ve spolupráci s lékaři zajištění zdravotnických výkonů – injekce,
infúze, převazy,…
•• zajištění komplexní péče o vlastní osobu – pomoc při toaletě,
podání stravy, polohování,…
•• půjčení zdravotnických pomůcek – lůžko, vozík, speciální pomůcky
(odsávačky, přístroj k zajištění kyslíku – oxygenátor)
•• psychologickou pomoc, duchovní podporu

07

Klientům nabízíme a poskytujeme

 10

Cílová skupina
•• osoby všech věkových skupin s vážnou nemocí, které se svými
starostmi nechtějí zůstat sami
•• rodinní příslušníci a pečující osoby, které potřebují odpočinek nebo
jen podporu, aby nezvyklou a náročnou situaci zvládli

2010
2010

Cílem Domácí hospicové péče je umožnit klientům zůstat v prostředí
svých nejbližších – „doma“, pokusit se zmírnit nežádoucí projevy nemoci a dopřát pečujícím osobám nezbytný odpočinek.
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Posláním Domácí hospicové péče je podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně a důstojně mohli projít touto
životní etapou. Na péči se podílí multidisciplinární tým, který se snaží
uspokojovat všechny potřeby uživatelů: lékař, zdravotní sestra, pečovatelka, sociální pracovnice, psycholog a duchovní.

Cíl služby

 12
2010

Poslání
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OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO
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Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 825, e-mail: radka.kuncova@charita.cz
STŘEDISKO 236, vedoucí služby v roce 2010: Radka Kuncová
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DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE

Pečujícím osobám nabízíme

Služba je dostupná nepřetržitě 24 hodin denně po celém
okrese Blansko.

 08

2010

•• poradenství v péči o nemocného
•• pomoc při obstarávání osobních záležitostí – vyřizování žádostí,
kontakty s úřady,…
•• odpočinek a načerpání sil
•• psychologickou pomoc, duchovní podporu

Povídka
Je krátce před půlnocí, venku jasně září měsíc. Jdu ulicí a koukám
lidem do oken. Všude je takové ticho. Takové ticho! Jak můžou
všichni tak klidně spát, když můj muž umírá. Leží sám uprostřed
nemocničního pokoje a je tam tak sám. „Je konec návštěv, jděte
domů, vždyť můžete přijít zase zítra…“ Stále slyším slova zdravotní sestry. Jak to může být všem jedno, můj muž není žádná věc,
která pravidelně dostane jíst, pít, ráno otřít žínkou a zbytek dne
trávit čekáním na návštěvní hodiny! Vždyť náš společný čas je nyní
tak cenný, kolik dnů, hodin, minut nám společně ještě zbývá? Nemůžu to takhle nechat, nic nemůže být těžší než tíživá myšlenka.
Je opět před půlnocí, venku opět září měsíc, přesto je dnešní
noc výjimečná, neopakovatelná. Přesně před čtyřiceti lety jsme
s manželem leželi jako nyní, v naší posteli a slavili první společnou
manželskou noc. Tehdy jsme si slíbili, že ať se stane, co se stane,
vždycky se před spaním chytneme za ruce, jako symbol usmíření. Musím uznat, že nám tohle nevinné gesto mnohdy zachránilo
manželství. Ležíme, držíme se za ruce a díváme se vzájemně do
očí. Nemluvíme, na některé stavy, které se uvnitř těla odehrávají,
nejsou slova. Přesto si rozumíme a v pohledu očí je tolik vzájemného sdělení. Kdesi v dálce úsměv, hned kápne slza, hned zase
lehké pokývnutí hlavou a stále dokola, beze slov až do usnutí.
Až ráno jsem si uvědomila, že tahle výjimečná noc byla ještě v něčem výjimečná – byla poslední.
Je to hloupé, možná pro někoho, kdo nebyl v přítomnosti smrti
takhle blízko, ale já se to ráno cítila i tak trochu šťastná. Usínali
jsme s manželem tak, jak si to přál, ruku v ruce a já cítím, že smrtí
náš vztah neskončil. Konec života nebyl jen o bolesti, vyprazdňování, podávání jídla, pití, polohování. Konec života pro mého
muže byl o přítomnosti milované ženy, o vzpomínkách na prožité
chvíle s dětmi, o vzpomínkách na první dovolenou, o společném
usínání… Tohle bychom během návštěvních hodin v nemocnici
nestihli. Vděčíme za to i sestřičce z domácí hospicové péče, která
nám se vším pomohla, díky které jsme měli prostor zastavit se
a užít si poslední společné hodiny, minuty, vteřiny.
– RK –

KB Blansko
č. ú.: 15635631/0100

www.blansko.charita.cz
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Motto Tříkrálové sbírky 2010

11

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO
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Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, e-mail: blansko@charita.cz
Tříkrálová sbírka – vedoucí projektu v roce 2010: Anna Balaková
Dobrovolnické centrum – vedoucí projektu v roce 2010: Mgr. Renata Musilová
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010 a DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

10

10

Stále narůstající výtěžek činil 1 214 934 Kč.

 11

„Sami zvládneme tak málo, ale když se spojíme,
zvládneme cokoli.“

Byly podpořeny tyto projekty
2010

•• podpora humanitární činnosti včetně drobné pomoci potřebným

 10

•• zázemí pro terénní pomoc
•• podpora nového projektu Domácí hospicové péče při Oblastní
charitě Blansko

270 649,90

63

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

2010

1 214 934,00

294

09
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2002
2003

2010

Počet skupinek
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Vybraná částka

07

Rok

08

Statistika Tříkrálové sbírky

07

•• humanitární pomoc Haiti

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

09

•• podpora cizinců v nouzi na Blanensku

 11

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 aktivity
pro děti, mládež i dospělé, ale také o celoroční pomoc uživatelů, v různých službách, které
Oblastní charita Blansko poskytuje.

V roce 2010 jsme uzavřeli 82 dobrovolnických smluv – z toho je 26 dlouhodobých,
29 jednorázových, 16 „krizových“ a 8 pro Veřejnou službu. 3 dobrovolnice pracují
na Lince důvěry. Na sbírkách se v loňském roce podílelo 900 dobrovolníků. Tito
dobrovolníci odpracovali přes tisíc dobrovolnických hodin.
„Dlouhodobí“ dobrovolníci jsou nejvíce využíváni na Centru “PRO“ Blansko, kde pomáhají
při různých činnostech na azylovém domě, ve službě sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi
a zejména v Klubu Ratolest, kde jsou na práci dobrovolníků závislí.
„Jednorázoví“ dobrovolníci se zapojili do Sportovních her, které pořádalo zařízení Betany
Boskovice a také při prodávání Koláče pro domácí hospic. Pro tuto skupinu dobrovolníků
máme navázanou dobrou spolupráci se Střední pedagogickou školou v Boskovicích a Zdravotnickou školou v Blansku.
„Krizoví“ dobrovolníci se letos stali také více aktivními, protože někteří z nich se zapojili
do pomoci při povodních v Chrastavě.
V září roku 2010 se nám podařilo vyjednat v rámci spolupráce s Městským úřadem Blansko,
abychom si přeposílali zájemce o Veřejnou službu. Na OCH Blansko jim nabízíme, aby si u nás
odpracovali hodiny potřebné k navýšení jejich příjmu.
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2010

11

KB Blansko
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OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO
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Opravdový přítel je ten, kdo Ti nabídne ruku a dotkne se Tvého srdce.
Vážení,
držíte v rukou výroční zprávu Oblastní charity Blansko za rok 2010. Doufám, že přispěje k lepší informovanosti o našich službách a o pomoci, která je prostřednictvím
jednotlivých středisek nabízena pro obyvatele nejen z našeho regionu.
V tomto úvodu bych chtěla také stručně zhodnotit uplynulý rok. Vyšli jsme vstříc
potřebám regionu a začali poskytovat Domácí hospicovou péči a také jsme rozšířili
odlehčovací službu o cílovou skupinu dospělých – zdravotně postižných. Přiblížili
jsme poradenské služby pro uživatele zatížené ekonomickou krizí tím, že pracoviště
sociálně právní poradny je nejen v Blansku. Také vzrostl počet intervencí v terénních
službách.
Mám radost, že podpora a pomoc poskytovaná naší organizací není jen záležitostí
placených zaměstnanců. Lidská solidarita se i v tomto roce projevovala při mimořádných sbírkách i konkrétní pomocí. Mám na mysli povodně v ČR, ale také solidaritu
s lidmi postiženými zemětřesením na Haiti a jinou pomoc dobrovolníků a příznivců
charitního díla. Při příležitosti Dne Charity obdrželi skauti z Jedovnic z rukou ředitele Charity ČR Ing. Mgr. Oldřicha Haičmana Cenu Charity za rok 2010. Pro mne se
nejedná o ocenění pouze jednomu oddílu, ale chtěla bych poděkovat všem členům
skautské organizace na našem okrese za mnohaletou účelnou podporu a pomoc.
Humanistické pojetí člověka v sobě zahrnuje přesvědčení, že každý člověk mimo
uspokojování fyziologických potřeb usiluje o duchovní růst, rozvíjení vztahů s jinými
lidmi, vlastní sebezdokonalování a směřuje k vnitřnímu sebeřízení bez ohledu na
vnější síly. Každý z nás v různých okamžicích života se z různých příčin může dostat
do situace, kdy mu okolnosti brání uspokojovat základní lidské potřeby. Sdílené společné hodnoty však umožňují podporu a účelnou pomoc.
Z mých životních zkušeností vyplývá, že pomoc a podporu může poskytnout úplně každý. Vzpomínám na jednoho hocha, v odborné terminologii by se asi řeklo
středně mentálně retardovaný, který, když si všiml na společném výletě, že nestačím
ostatním ve výstupu, tak mne chyt za ruku a pomáhal mi do kopce se slovy: „Dýchej
teditelko, už dodem!“
A tak bych byla ráda, aby i tato výroční zpráva sloužila jako informace o společné
podpoře a pomoci a nám všem přeji, když už stojíme před kopcem, který se zdá obtížný, aby se našel někdo, který nám podá ruku a přiměje nás dýchat.

Jana Sedláková
ředitelka Oblastní charity Blansko

Poděkování sponzorům a dárcům 2010
Ministerstva:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• MPSV – rodinná politika
• Ministerstvo zdravotnictví ČR
• Ministerstvo vnitra ČR
Kraj:
• Jihomoravský kraj
Úřady:
• Úřad práce Blansko
• Úřad práce Brno
Nadace a granty:
• VDV – Nadace Olgy Havlové
• Grantový program EU-SROP
• Nadační fond J & T Praha
Dárci:
• SYNTHON, s. r.o., Blansko
• Sružení Česká katolická charita Praha
• T-Mobile a. s. Praha
• S.M.K. a. s. Skalní mlýn
• PENTACO, spol. s r. o. Boskovice
• MERTASTAV s. r. o. Předklášteří
• SITA CZ a. s. Boskovice
• Techservis Boskovice
• Agris Jedovnice, s. r. o.
• Rawet, s. r. o. Blansko
• Mgr. Stanislav Dvořák
– advokátní kancelář Dvořák a spol.
• GATEMA s. r. o., Boskovice
• ATIMARO Trading Comp Praha
• Pekárna Kamil Kolář, Letovice
• Čalounictví Svinošice
• Alberto Hernander
• Pekárny Blansko, a. s.
• Karel Jarůšek, Brno
• Ivan Kopřiva, Lhota Rapotina
• Ing. Jitka Hurábová

KB Blansko
č. ú.: 15635631/0100

Obce a města:
• Adamov
• Blansko
• Boskovice
• Bořitov
• Crhov
• Doubravice nad Svitavou
• Jedovnice
• Kotvrdovice
• Krasová
• Křtěnov
• Kunštát
• Letovice
• Lhota u Lysic
• Lhota u Olešnice
• Lipovec
• Louka u Olešnice
• Lysice
• Malá Roudka-Skočova Lhota
• Nýrov
• Olešnice
• Olomučany
• Ostrov u Macochy
• Rájec-Jestřebí
• Ráječko
• Rozseč nad Kunštátem
• Sebranice
• Senetářov
• Skalice nad Svitavou
• Sloup
• Spešov
• Šošůvka
• Tasovice
• Uhřice
• Úsobrno
• Velké Opatovice
• Vilémovice

www.blansko.charita.cz

Přehled hospodaření Oblastní charity Blansko v r. 2010

Příjmy v roce 2010

1
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Přehled hospodaření Oblastní charity Blansko v roce 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

1 Ministerstvo práce a sociálních věcí
2 MPSV - rodinná politika

9 130 150,00 Kč
80 000,00 Kč
6 098 175,23 Kč
1 856 852,85 Kč
1 886 593,33 Kč
181 500,00 Kč
5 709 264,19 Kč
1 991,82 Kč
4 014 387,05 Kč
586 025,77 Kč
878 969,00 Kč
494 255,89 Kč
20 013 748,21 Kč
50 931 913,34 Kč

17,93%
0,16%
11,97%
3,65%
3,70%
0,36%
11,21%
0,004%
7,88%
1,15%
1,726%
0,97%
39,30%
100,00%

7 825 000,00 Kč
1 107 650,00 Kč

85,71%
12,13%

Příjmy z jednotlivých ministerstev v roce 2010
Ministerstvo práce
a sociálních vcí
MPSV
2
Rodinná politika
Ministerstvo
3 zdravotnictví
- investice
4 Ministerstvo vnitra
Celkem
1

7 825 000,00 K

85,71%

1 107 650,00 K

12,13%

101 500,00 K
1,11%
96 000,00 K
1,05%
9 130 150,00 K 100,00%

Přehled hospodaření Oblastní charity Blansko v roce 2

Přehled hospodaření Oblastní charity Blansko v roce 201

výdaje v roce 2010

7

8

8

7

1

1

66

55
44
33
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Mzdové náklady
Mzdové
náklady
SOC + ZDR pojištění
SOC + ZDR pojištění
Odpisy DIM
Odpisy DIM
Materiální a režijní náklady
Materiální
a režijní náklady
Daně a poplatky
Daně
a poplatky
Energie
a služby
Energie
a služby
Investice
Investice
Ostatní náklady
Ostatní
náklady
Celkem
Celkem

KB Blansko
č. ú.: 15635631/0100

22
25 695 436,00 Kč
25 695 436,00 Kč
8 489 146,00 Kč
8 489 146,00 Kč
2 274 966,00 Kč
2 274 966,00 Kč
4 455 706,13 Kč
4 455
706,13KčKč
24 419,02
24319,39
419,02KčKč
7 702
7741
702824,00
319,39KčKč
741257,52
824,00KčKč
1 316
316074,06
257,52KčKč
501700

50 700 074,06 Kč

50,68%
50,68%
16,74%
16,74%
4,49%
4,49%
8,79%
8,79%
0,05%
0,05%
15,19%
15,19%
1,46%
1,46%
2,60%
2,60%
100,00%

100,00%

www.blansko.charita.cz

Oblastní charita blanskO
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 351
blansko@charita.cz

OdlehčOvací slUžba
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel. 516 410 825
hana.stloukalova@charita.cz

linka dŮvěry blanskO
Telefonická krizová pomoc
tel. 516 410 668
soslinka.blansko@charita.cz

betany bOskOvice
Denní stacionář
Sociální rehabilitace
Dukelská 12b, Boskovice 680 01
tel. 516 452 147
betany.boskovice@charita.cz

OknO dOkOŘÁn blanskO
Krizová pomoc
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel. 516 417 351
krizovapomoc.blansko@charita.cz
OknO dOkOŘÁn blanskO
Terénní programy
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel. 516 417 351
teren.blansko@charita.cz
spOna blanskO
Terénní programy
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel. 516 417 351
spona.blansko@charita.cz
magdala blanskO
Krizová pomoc
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel. 516 417 351
eliska.bohatcova@charita.cz
starÁ Fabrika blanskO
Nízkoprahové denní centrum
Sociální rehabilitace
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel. 516 412 137
dennicentrum.blansko@charita.cz
prace.blansko@charita.cz
nOclehÁrna prO mUže blanskO
Luční 10, 678 01 Blansko
tel. 516 410 467
nocleharna.blansko@charita.cz
zlatÁ zastÁvka adamOv
Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Smetanovo náměstí 99, 679 04 Adamov
tel. 515 531 152
z.zastavka.adamov@charita.cz

emanUel bOskOvice
Centrum denních služeb
Sociální rehabilitace
U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel. 516 454 604
emanuel.boskovice@charita.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@charita.cz
centrUm“prO“blanskO
/pOmOc rOdinÁm, Obětem/
Krizová pomoc
Sociální služba Azylové domy
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Centrum Cizincům
Klub Ratolest
SPONA – rodinná politika
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel. 516 411 400
matka-dite.blansko@charita.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@charita.cz
charitní pOradna
Odborné sociální poradenství
U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel. 516 411 583
poradna.boskovice@charita.cz

charitní OŠetŘOvatelskÁ slUžba
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel. 516 410 825
chos.blansko@charita.cz

stŘediskO vzÁJemné
hUmanitÁrní pOmOci
tel. 603 291 388

dOmÁcí hOspicOvÁ péče
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel. 516 410 825
radka.kuncova@charita.cz

dObrOvOlnické centrUm
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel. 516 417 351
blansko@charita.cz

charitní pečOvatelskÁ slUžba
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel. 516 410 825
chps.blansko@charita.cz

tŘíkrÁlOvÁ sbírka
tel. 739 389 140
marie.sedlakova@charita.cz

Kont ak t:

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

www.blansko.charita.cz
B ěžný ú čet:

Komerční BanKa BlansKo
č. účtu: 15635631/0100

oBlastní charita BlansKo je jednou Z oBlastních charit BrněnsKé diecéZe.
V roce 2010 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.

ilustrace: Bca. petra Štichová
fotografie: archiv oblastní charity Blansko
sazba a tisk: artron s. r. o.

