„Tak ať svítí vaše světlo před lidmi,
aby viděli vaše dobré skutky
a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“

Mt,5,16

Vážení,
Rok 2012 byl pro naši Oblastní charitu velmi významný. Slavili jsme 20. výročí jejího
založení, hodnotili jsme uplynulá léta a současně jsme promýšleli směřování naší
organizace do budoucna. Když jsem napsala, my všichni, měla jsem na mysli pracovníky,
klienty, dobrovolníky, veřejnost, farní společenství, představitele obcí, organizace
spojené prací nad komunitními plány – zkrátka lidi dobré vůle, kterým není lhostejný
člověk odvedle. Každá takováto drobná i větší setkání byla důležitá a doufám, že všem
účastníkům přinesla pokoj, dobro a také naději.
Nový rok začíná pro Charitu již tradičně koledováním Tří králů – v mraze vybírají
pro nejpotřebnější a přináší požehnání do mnoha domácností. V jejich obětavé službě
je mnoho pokory a statečného směřování do budoucna. Tak, i když letošní rok začal ve znamení velkých finančních úsporných opatření, poklesem státních, krajských
i obecních prostředků do sociálních služeb, je tu naděje lidské solidarity.
Věřím, že ten, kdo otevře tuto výroční zprávu, bude mít dostatek porozumění,
trpělivosti a přečte si ji až do konce. Doufám, že bude inspirován nabízenou podporou
i pomocí, a možná si uvědomí, že i on může přispívat k tomu, aby Charita byla a plnila
své poslání.

Jana Sedláková
ředitelka Oblastní charity Blansko

Poděkování sponzorům a dárcům – 2012
Ministerstva:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• MPSV – rodinná politika
• Ministerstvo vnitra ČR
Kraj:
• Jihomoravský kraj
Úřady:
• Úřad práce Brno
• Úřad práce Blansko
Nadace a fondy:
• Nadace pro radost
• Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové
• Nadace České spořitelny
Dárci:
• AUTOS, spol. s r. o. Kunštát
• SYNTHON, s. r. o. Blansko
• Charita Česká republika
• AH - Bohemia, s. r. o. Pardubice
• Vodárenská akciová společnost, a. s. Brno
• RAWET, s. r. o., Blansko
• Mgr. Stanislav Dvořák advokátní kancelář Dvořák a spol.
• BAMBAS Elektroodpady, Skalice
• Novibra Boskovice, s. r. o.
• Gatema, s. r. o., Boskovice
• IKAfol s. r. o. Blansko
• S.M.K. a. s. Skalní mlýn
• František Kala, Vilémovice
• MUDr. Milada Filková
• František Blata, Dolní Lhota
• Naděje, o. s. Brno
• Jakub Zlámal, Doubravice nad Svitavou
• Josef Ševčík, Knínice u Boskovic
• Ing. Pavel Skřička
• Zdenka Skořepová
• Miloš Pachl, Boskovice
• MERTASTAV s. r. o., Předklášteří
• AGRIS Jedovnice, s. r. o.
• ING DRAK s. r. o.
• SUN DRIVE COMMUCATSIONS, s. r. o., Brno
• KOMORI INTERNATIONAL NETHERLAMOS B.V. Blansko
• ATIMARO Trading company, s. r. o., Praha

KB Blansko, č. ú.: 15635631/0100

Obce a města:
• Adamov
• Blansko
• Boskovice
• Bořitov
• Cetkovice
• Crhov
• Černá Hora
• Doubravice nad Svitavou
• Drnovice
• Hodonín
• Jedovnice
• Kněževes
• Kotvrdovice
• Krasová
• Křtěnov
• Kunštát
• Letovice
• Lhota Rapotina
• Lipovec
• Louka u Olešnice
• Lysice
• Makov
• Malá Roudka
• Nýrov
• Obora
• Olešnice na Moravě
• Olomučany
• Ostrov u Macochy
• Rájec-Jestřebí
• Ráječko
• Rozseč nad Kunštátem
• Rudice
• Sebranice
• Senetářov
• Sloup
• Šošůvka
• Tasovice
• Uhřice
• Úsobrno
• Velké Opatovice
• Vilémovice
www.blansko.charita.cz
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CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA BLANSKO
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 825, e-mail: chos.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 202, vedoucí služby v roce 2012: Radka Kuncová

Poslání
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.

Cíle služby
• 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 navrátit soběstačnost
• podílet se na vzájemné a komplexní péči s rodinnými příslušníky, obvodními lékaři a ostatními pracovníky v sociálních službách

Poskytované služby
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Služba je realizována po celém okrese Blansko prostřednictvím erudovaných zdravotních sester,
nepřetržitě, 7 dní v týdnu – 24 hodin denně. Frekvenci i obsah návštěv ordinuje obvodní lékař
nebo lůžkové oddělení. Péče je hrazena z všeobecného zdravotního pojištění.
Během roku 2012 jsme ošetřili 622 klientů, u kterých bylo provedeno 20 425 návštěv
v domácnosti a 31 450 úkonů.
rok

počet uživatelů

počet návštěv

2009

560

20 872

2010

584

21 771

2011

614

20 794

2012

622

20 425
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BLANSKO
Sadová 149/2, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 825, e-mail: chps.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 203, vedoucí služby v roce 2012: Bc. Anna Kalová

Poslání
Posláním Charitní pečovatelské služby Blansko je umožnit seniorům a osobám se sníženou
soběstačností z blanenského okresu, setrvat co nejdéle v domácím prostředí i při zhoršení
zdravotního stavu a přispět k jejich celkové pohodě a spokojenosti.

Cíl služby
Cílem je pomáhat klientovi v úkonech, které si není schopen zajistit vlastními silami.

Cílová skupina
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.

Zásady poskytované služby
• individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme individuálně a vycházíme z jeho
schopností a dovedností
• respektování – respektujeme osobnost klienta, jeho svobodu vyznání, přání a zvyklosti.
• profesionalita a mlčenlivost – služba je zajišťována kvalifikovanými pracovníky, kteří zachovávají mlčenlivost
• podpora soběstačnosti – službu poskytujeme tak, aby byla v jednotlivých činnostech
zachována co největší samostatnost klienta

Provoz služby
Pondělí až pátek od 7.00 hod. do 15.30 hod.
Za uživateli jsme dojížděli ze zázemí, která máme zřízena v domech s pečovatelskou službou
Olešnice na Moravě, Kunštát, Jedovnice, Velké Opatovice, Rájec-Jestřebí a také z hlavního
stanoviště v Blansku.
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.
V roce 2012 využilo naší péče 398 uživatelů ve 40 obcích okresu Blansko.
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Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“,
registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

CENTRUM “PRO” /POMOC RODINÁM, OBĚTEM/ BLANSKO
SOCIÁLNÍ SLUŽBA AZYLOVÉ DOMY
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 400 nonstop, e-mail: matka-dite.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 204, vedoucí služby v roce 2012: Mgr. Blanka Bendová
„Ono totiž není šedivých dnů, které bují svou všedností. To jsou jenom unavené oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost.“
/ Jan Werich /

Poslání Centra ”PRO” Blansko
Posláním je poskytnutí komplexu služeb a pomoci rodinám a obětem s důrazem na respektování lidské důstojnosti.
Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence
v Jihomoravském kraji“.

Poslání Azylového domu
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.

Cíle služby
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.

Cílová skupina
•
•
•
•
•
•
•
•

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 (těhotné ženy, matky s dětmi)
osoby komerčně zneužívané (ženy, matky s dětmi, těhotné ženy)
osoby v krizi (těhotné ženy, matky s dětmi)
rodiny s dítětem/dětmi (matky s dětmi, ženy s dětmi ve vlastní péči)

Služba není určena
•
•
•
•
•
•

lidem nespadajícím do cílové skupiny
lidem závislým na alkoholu, drogách a jiných omamných látkách
lidem zbaveným svéprávnosti k právním úkonům
lidem těžce handicapovaným
mužům, otcům, manželským párům a dětem mužského pohlaví od 14 let
zájemcům bez finančních prostředků

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.
SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA NEPŘETRŽITĚ 24 HODIN DENNĚ PO CELÝ ROK.
V průběhu roku 2012 využilo naší služby 58 uživatelů, z toho 20 maminek a 38 dětí.
55 % NAŠICH UŽIVATELEK ZAŽILO DOMÁCÍ NÁSILÍ.
Počet poskytnutých zaznamenaných intervencí je 1 265.
Kapacita zařízení je 8 pokojů s 24 lůžky, přičemž 1 matka a dítě/děti = 1 pokoj.
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Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“,
registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

CENTRUM “PRO” /POMOC RODINÁM, OBĚTEM/ BOSKOVICE
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Dukelská 12b, 680 01 Boskovice
tel.: 516 412 816, mobil: 739 389 127, e-mail: katerina.korbelova@charita.cz
STŘEDISKO 205, vedoucí služby v roce 2012: Bc. Kateřina Korbelová, DiS.

Poslání Centra ”PRO” Boskovice
Posláním Centra “PRO“ Boskovice – 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.

Cíl služby
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
Službu poskytujeme terénně a ambulantně v regionu Boskovicka.
Nefunkční rodiny, neúplné rodiny, rodiny se sociálně patologickými jevy, zpravidla nízko příjmové 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)

Nabízíme a poskytujeme
• aktivizační činnosti pro děti – Šikulka, Předškoláček, Školáček, Počítačová učebna,
Oslavy dne dětí, Oslavy konce školního roku, Vánoční besídka a další pravidelnější akce
• podpora a pomoc při vyřizování sociálních dávek
• podpora rodičů v dovednostech a schopnostech pečovat o dítě
• podpora rodičů ve schopnostech pečovat o chod domácnosti, včetně hospodaření
s financemi
• možnost doprovodu rodičů (s dítětem i bez něj)
• doprovázení dětí
• letní relaxační tábory
• zprostředkování další odborné pomoci (psycholog, právník)
• možnost využití šatníku nebo potravinové banky
• základní sociální poradenství pro rodiče

V roce 2012 jsme pracovali se 30 rodinami, kterým jsme poskytli 605 intervencí
(496 ambulantních, 109 terénních).
rok

intervence

kontakty

2010

295

645

2011

457

605

2012

605

492

KB Blansko, č. ú.: 15635631/0100

www.blansko.charita.cz

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“,
registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

EMANUEL BOSKOVICE
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: 516 454 604, e-mail: emanuel.boskovice@charita.cz
STŘEDISKO 206, vedoucí služby v roce 2012: Mgr. Petra Kohoutová,
od září 2012: Bc. Eliška Bohatcová

Poslání
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.

Cíl služby
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.

Cílová skupina
Cílovou skupinu uživatelů tvoří lidé s kombinovaným, mentálním, tělesným a zdravotním postižením středního a těžkého stupně postižení.

Poskytované služby
•
•
•
•
•
•

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba se poskytuje osobám za úhradu v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních
službách a vyhláškou MPSV ČR 505/2006 Sb. v platném znění.
Služba je poskytovaná každý pracovní den od 7.00 hod. do 15.00 hod., služba je dostupná na
adrese U Lázní 1734, 680 00 Boskovice.
V roce 2012 byla kapacita služby zcela naplněna, Centrum denních služeb navštěvovalo 15 uživatelů, bylo uskutečněno 2 302 kontaktů.

KB Blansko, č. ú.: 15635631/0100

www.blansko.charita.cz

BETANY BOSKOVICE – DENNÍ STACIONÁŘ
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 2012: Irena Přibylová

Poslání
Posláním Betany Boskovice – Denního stacionáře 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.

Cíl služby
Cílem služby je posilování schopností a dovedností uživatelů služby tak, aby se využívání sociálních služeb minimalizovalo.

Cílová skupina
Betany Boskovice – Denní stacionář 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.

Poskytované služby
Uživatelům nabízíme:
• základní sociální poradenství
• práci ve výtvarné, keramické, textilní a pracovní dílně
• pomoc při osobní hygieně, nebo podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy (svačina, oběd)
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• muzikohraní – nácvik nových písní, hru na netradiční hudební nástroje jako jsou např. djembé
bubny, různé perkuse apod.

•
•
•
•
•
•
•

zapojení do drobných domácích prací
základy práce na počítači
relaxaci – odpočinek při hudbě, společenské hry
vycházky do okolí, poznávací a zdravotní výlety, několikadenní pobyty
kulturní a společenské akce
psychologickou a duchovní službu, která je zajišťována externími spolupracovníky
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Principy poskytování sociální služby
•
•
•
•
•
•

přiměřené komunikace
princip diskrétnosti
princip rovnosti
individuální přístup
respektujeme náboženskou svobodu
princip týmové práce

Provozní doba
Služba je poskytována od pondělí do pátku od 6.30 hod. do 15.00 hod.

Kapacita služby
20 uživatelů denně (z toho 4 osoby na vozíku)
V roce 2012 došlo ke změnám v kapacitě uživatelů. Během roku byli přijati dva
uživatelé a s jedním uživatelem bylo ukončeno poskytování služby. Celkem službu
v 2012 využívalo 29 uživatelů.
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CHARITNÍ PORADNA – ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
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 2012: Bc. Kateřina Korbelová, DiS.

Poslání
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
• uživatel, který bude informovaný o svých právech a dalších informacích, které přispějí k řešení jeho situace
• uživatel, který se s podporou pracovníka samostatně rozhodl pro řešení své situace
• uživatel, který může setrvat ve svém domácím přirozeném prostředí
• uživatel, který získal dovednost a schopnost řešit svoji situaci vlastními silami
• uživatel, který bude dle svých individuálních potřeb začleněn do svých přirozených sítí
a vazeb – rodina, společenství, komunita s využitím podpory a spolupráce s místními institucemi, státními i nestátními organizacemi

Cílová skupina
Naše služby jsou určeny lidem v nepříznivé sociální situaci, 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

Komu není služba určena
• dětem a mládeži do 18 let věku

Poskytované služby
• základní sociální poradenství
• odborné sociální poradenství (od listopadu 2012 včetně půjčování kompenzačních pomůcek)
Služba je dostupná v Boskovicích, Letovicích a Blansku.
Sociální služba byla v roce 2012 finančně podporována formou dotací z Ministerstva
práce a sociálních věcí a Jihomoravského kraje, ale také z rozpočtu měst Boskovice
a Letovice.
rok

intervence

2010

1 637

kontakty
694

celkem intervence
a kontakty
2 331

2011

1 394

1 037

2 431

2012

1 486

1 294

2 780
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Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“,
registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

BETANY BOSKOVICE – SOCIÁLNÍ REHABILITACE
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 2012: Bc. Marie Zouharová
od 1. 1. 2013: Mgr. Renata Musilová

Poslání
Posláním Betany Boskovice – Sociální rehabilitace 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. Je poskytována ambulantní i pobytová forma služby.

Cíl služby
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.

Cílová skupina
Sociální rehabilitace je poskytována osobám s mentálním postižením lehkého a středního
stupně a osobám s kombinovaným postižením od 18 do 64 let věku.

Provozní doba
Ambulantní forma Sociální rehabilitace (dále jen SRA):
Denně se poskytuje v budově Dukelská 68.
V případě víkendového provozu se poskytuje od pondělí do pátku od 7.00 hod. do 21.00 hod.
Pokud víkendový provoz není, mění se provoz SRA a to v pátek od 7.00 hod. do 15.00 hod.
V budově Dukelská 12 se poskytuje od 14.00 hod. do 21.00 hod., a to pro uživatele, kteří
následně využívají Sociální rehabilitaci pobytovou.
Pobytová forma Sociální rehabilitace:
Provoz začíná v pondělí až čtvrtek ve 21.00 hod. a končí vždy následující den v 7.00 hod.
O víkendech (maximálně 3x v měsíci), je služba poskytována nepřetržitě od pátku
21.00 hod. do pondělí 7.00 hod.

Kapacita
Sociální rehabilitace ambulantní 16 uživatelů denně.
Sociální rehabilitace pobytová 7 (dáno počtem lůžek), z toho maximálně 2 osoby na vozíku.
V roce 2012 jsme v ambulantní sociální rehabilitaci poskytli službu 19 uživatelům
a vykázali 2012 intervencí.
Z nich pobytovou sociální rehabilitaci využilo 14 uživatelů, od března byl zahájen
víkendový provoz a poskytli jsme 1 480 lůžkodnů.
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LINKA DŮVĚRY BLANSKO – TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 668, mobil: 737 234 078, e-mail: soslinka.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 210, vedoucí služby v roce 2012: Mgr. Miroslav Doležel

Poslání
Posláním služby Linky důvěry je být kdykoliv nablízku lidem, kteří vyhledávají odbornou telefonickou pomoc, protože nemohou nebo nedokáží zvládnout svoji nepříznivou sociální situaci
sami nebo za pomoci svého okolí.

Cíl služby
Cílem služby Linka důvěry 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.

Cílová skupina
• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
• imigranti a azylanti
• oběti domácího násilí – Linka důvěry slouží i pro oběti domácího násilí, úzce spolupracuje
s projektem SPONA
• oběti obchodu s lidmi – Součástí Linky důvěry je i Linka pomoci, která navazuje na projekt
OCH Blansko projekt Magdala
• oběti trestné činnosti
• osoby bez přístřeší
• osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
• osoby komerčně zneužívané
• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
• osoby s chronickým duševním onemocněním
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby s jiným zdravotním postižením
• osoby s kombinovaným postižením
• osoby s mentálním postižením

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
etnické menšiny

Služba je poskytována 24 hodin denně, pro celou populaci.
Linka důvěry spolupracuje s terénními pracovníky v projektu péče o uživatele, kteří se stali
předmětem obchodu s lidmi, nebo předmětem domácího násilí.
Mimo běžně poskytované služby klientům, tvoří Linka důvěry nedílnou součást Týmu mimořádných událostí, který zasahuje při neštěstích a katastrofách většího rozsahu. Pracovníci linky
jsou školení pro koordinaci činností psychosociální pomoci.

rok

počet kontaktů

2010

2 809

993

2011

2 949

918

2012

3 102

1 085
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Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“,
registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

ZLATÁ ZASTÁVKA ADAMOV
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Smetanovo náměstí 99, 679 04 Adamov
od 2. 4. 2013 Komenského 322/6, 679 04 Adamov
mobil: 733 741 732, tel.: 515 531 152, e-mail: z.zastavka.adamov@charita.cz
STŘEDISKO 211, vedoucí služby v roce 2012: Mgr. Jiří Papiž, od 1. 9. 2012 Mgr. Daniel Dvořák

Poslání
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.

Cíle služby
•
•
•
•

poskytovat podporu a individuální pomoc
umožnit volnočasové aktivity
nabídnout pomocnou ruku při řešení osobních problémů
zprostředkovat sociální poradenství či zprostředkovat kontakt na další odborníky (psycholog,
právník, pedagog, tlumočník atd.)
• vlastní seberealizací posílit sebevědomí dětí a mládeže

Cílová skupina
• děti a mládež od 11 do 20 let (v individuálních případech do 26 let), ohrožené společensky
nežádoucími jevy, nebo u kterých již nastaly tyto problémy:
• výchovné problémy – šikana, násilí, vydírání, agresivní chování, trestná činnost, konflikty
s rodiči a autoritami
• vzdělávací problémy – záškoláctví, špatný prospěch ve škole
• rizikový způsob života – promiskuita, rizikové sexuální chování, užívání návykových látek,
gamblerství, sprejerství
• sociální vyloučení
• obtížné životní situace (dysfunkční rodinné prostředí, úmrtí v rodině, osamocení …)
• psychické obtíže spojené s vývojovými úkoly v dospívání
• pasivně trávící svůj volný čas

Poskytované služby
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• volnočasové aktivity, pracovně-výchovná práce s dětmi a mládeží, nácvik a upevňování
motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociální terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• informační servis, základní poradenství, poskytování podpory a individuální pomoci: sociální
intervence, nácvik komunikace při jednání se zaměstnavatelem, asistenční podpora
V roce 2012 bylo učiněno 4 874 kontaktů a 950 intervencí se 110 uživateli.
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Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“,
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CENTRUM “PRO” /POMOC RODINÁM, OBĚTEM/ BOSKOVICE
SOCIÁLNÍ SLUŽBA AZYLOVÉ DOMY
Dukelská 12b, 680 01 Boskovice
tel.: 516 411 966, e-mail: matka-dite.boskovice@charita.cz
STŘEDISKO 212, vedoucí služby v roce 2012: Jana Augustinová

Poslání
Posláním sociální služby Azylové domy je poskytnout ubytování matkám/ženám s dítětem/dětmi a těhotným ženám (dále jen matky/ženy s dětmi), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení. Nabízet jim individuální pomoc a podporu, aby s využitím vlastních
schopností vyřešily svou sociální situaci.

Cíl služby
Cílem této služby je, aby se matky/ženy s dětmi, dokázaly postarat o sebe a své děti, zajistit
a vést samostatný plnohodnotný život v běžné společnosti.

Cílová skupina
•
•
•
•
•
•

matky/ženy s dětmi, těhotné ženy od 18 let věku v nepříznivé životní situaci
osoby (matky/ženy s dětmi) v krizi
oběti (matky/ženy s dětmi) domácího násilí
oběti (matky/ženy s dětmi) trestné činnosti
oběti (matky/ženy s dětmi) obchodu s lidmi
osoby (matky/ženy s dětmi) bez přístřeší

Za děti se považují nezaopatřené děti a mládež od 0–26 let.

Zásady služby
•
•
•
•

respektování jedinečnosti každého člověka
individuální práce s uživatelem
týmová práce, profesionalita
empatie

Poskytované služby
• pomoc při zajištění stravy: vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc
s přípravou stravy
• ubytování: poskytnutí ubytování na dobu nejdéle1 roku, umožnění celkové hygieny těla,
vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního
prádla
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování záležitostí vyplývajících z individuálního plánu, pomoc při
obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, podpora při dalších aktivitách, podporujících
sociální začleňování osob
• základní sociální poradenství
Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, celoročně.
V prostorách AD je matkám/ženám s dětmi k dispozici 9 pokojů (27 lůžek). Součástí všech
pokojů je kuchyňský kout a vlastní sociální zařízení.
Jeden z pokojů je zařízen bezbariérově.
Za rok 2012 využilo naší sociální služby 22 matek a 44 dětí.
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PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE – SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
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 v roce 2012: Karla Změlíková

Poslání
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.

Cíle služby
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina
• osoby se zkušeností s duševním onemocněním, popřípadě v kombinaci s lehkým mentálním
postižením
• osoby se zdravotním postižením
• senioři osoby nad 65 let

Cíle pro rok 2013
V letošním roce se zaměříme na nové aktivity přiměřené věku, fyzickému a psychickému stavu
uživatelům, např. kurzy výtvarných technik a u uživatelů v terénu trénink tance vsedě.

Nabídka služeb
Služby poskytujeme ambulantní a terénní formou.
Ambulantní forma probíhá na faře v Doubravici Soukopovo náměstí 91.
Terénní forma je určena pro uživatele, jejich potíže jim nedovolují účastnit se služeb na výše
uvedené adrese nebo to vyžaduje jejich zakázka. Po domluvě k nim pracovníci docházejí
do místa bydliště.

Provozní doba
Ambulantní forma služby je poskytována v úterý a čtvrtek od 9.00 hod. do 15.00 hod.
a ve středu od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Terénní forma služby je poskytována v pondělí, ve středu a v pátek od 8.00 hod.
do 15.00 hod.
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NOCLEHÁRNA PRO MUŽE BLANSKO
Luční 10, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 467, e-mail: nocleharna.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 215, vedoucí služby v roce 2012: Petr Veselý

Poslání
Posláním sociální služby „Noclehárna pro muže Blansko“, je poskytnout pomoc mužům bez
přístřeší a vytvořit podmínky pro důstojné uspokojení základních lidských potřeb – především
bezpečí, tepla, tělesné očisty, spánku a v případě zájmu také poskytnutí základních informací
o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich situace.

Cíle služby
•
•
•
•
•

zabezpečení základních lidských potřeb – hygiena, spánek, teplo, bezpečí, zázemí
snížení zdravotních rizik, která přináší způsob jejich života
vzbuzení zájmu v uživateli o aktivní spolupráci při řešení jeho stávající nepříznivé situace
zlepšení podmínek směrem k důstojnému životu
vedení uživatele k soběstačnosti v hygieně

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší – muži. O poskytnutí ubytování má právo požádat každý muž starší 18 roků, který se nachází v aktuální situaci bez přístřeší. Noclehárna je
přednostně určena osobám s bývalým trvalým pobytem v Blansku a v okrese Blansko, v případě
volné kapacity může o ubytování požádat každý občan ČR, případně i cizinec. V rámci provozu
zajišťujeme ubytování, osobní hygienu uživatelů, vyprání prádla a základní sociální poradenství.
Ubytování se poskytuje v zásadě na jednu noc. V případě potřeby, to znamená přetrvávající
neexistence přístřeší, je možné dohodnout ubytování nejdéle na dobu 3 měsíců. Po ukončení
ubytování může být uživatel, splňuje-li podmínky pro ubytování, přijat opakovaně.

Provoz
Na noclehárně je k dispozici 15 lůžek. Noclehárna je v provozu denně od 20.00 do 8.00 hod.
Příjem uživatelů probíhá od 20.00 do 22.00 hod. Přes den je noclehárna uzavřená.
rok

počet uživatelů

počet návštěv

2008

58

2 244

2009

65

2 907

2010

58

3 073

2011

52

2 828

2012

43

3 310
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Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“,
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EMANUEL BOSKOVICE – SOCIÁLNÍ REHABILITACE

U Lázní 1734, 680 01 Boskovice, tel.: 516 454 604, mobil: 737 230 850

EMANUEL DOUBRAVICE – SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Soukopovo náměstí 453, 679 11 Doubravice nad Svitavou, mobil: 737 230 850
e-mail: emanuel.boskovice@charita.cz
STŘEDISKO 216, vedoucí v roce 2012: Mgr. Ivo Krejčíř, od 1. 1. 2013 Bc. Milan Zimčík

Poslání
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.

Cíl služby
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.

Cílová skupina
Služba je poskytována osobám se středně těžkým a těžkým mentálním postižením v kombinaci
s tělesným, zrakovým, sluchovým postižením a poruchami autistického spektra od 16 let věku.

Zásady poskytování služby
•
•
•
•
•

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

Provozní doba
Ambulantní forma je poskytována pondělí až pátek od 7.00–22.00 hod., služba je dostupná
v Boskovicích, U Lázní 1734 a v Doubravici nad Svitavou, Soukopovo náměstí 453.
Pobytové forma je poskytována pondělí až pátek od 22.00–07.00 hod., služba je dostupná
v Doubravici nad Svitavou, Soukopovo náměstí 453.
V roce 2012 využilo naše služby sociální rehabilitace ambulantní 15 uživatelů a pobytové 9 uživatelů. Poskytli jsme 1 409 intervencí.
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MAGDALA BLANSKO – KRIZOVÁ POMOC
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 351, mobil: 736 529 282, e-mail: magdala.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 217, vedoucí služby v roce 2012: Bc. Eliška Bohatcová
od 1. 3. 2012: Mgr. Dagmar Kučerová

Poslání
Poslání sociální služby je pomoc obětem obchodování s lidmi za účelem nucené prostituce, obětem obchodování za účelem nucené práce, obětem domácího násilí. Dát jim možnost změnit
svůj dosavadní způsob života a pomoci jim vyrovnat se s krizovými prožitky z minulosti.

Cíl služby
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.

Cílová skupina
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 způsoby života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby, které zažívají nepříznivé sociální situace.

Poskytované služby
•
•
•
•
•
•
•
•
•

okamžitá přímá pomoc
základní sociální poradenství
krizová intervence
zprostředkování ubytování s utajenou adresou
doprovod na úřady či k jiným odborníkům
pomoc při vyřizování potřebných dokumentů
psychologická podpora
zajištění duchovní podpory
pomoc při hledání pracovního uplatnění

V roce 2012 využilo naše služby 92 uživatelů (včetně streetworkových).
Uskutečnili jsme 72 intervencí a 221 kontaktů (včetně streetworkových a telefonických).
rok

počet uživatelů

počet intervencí

počet kontaktů

2010

217

119

731

2011

123

89

553

2012

92

72

221
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OKNO DOKOŘÁN BLANSKO – TERÉNNÍ PROGRAMY
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 351, e-mail: teren.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 218, vedoucí služby v roce 2012: Mgr. Dagmar Kučerová, od 1. 3. 2012 Jiřina Sovová

Poslání
Služba Terénní programy poskytuje pomoc lidem, kteří se právě nachází v nepříznivé životní
situaci a současně si o ni sami nemohou, neumí nebo nechtějí říci v zařízeních, která jsou
k tomu určena. Posláním je přijít za nimi na místa, kde žijí a poskytnout jim podporu v problémech, které prožívají.

Cíl služby
• vyhledávání a kontaktování osob nebo skupin ohrožených sociálním vyloučením přímo na
místech, kde se obvykle zdržují
• minimalizování důsledků jejich způsobu života
• podporování při hledání řešení současné situace
• usilování o co největší míru jejich sociálního začleňování

Cílová skupina
•
•
•
•
•
•
•

imigranti a azylanti
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením

•
•
•
•
•
•
•

osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Člověk ohrožený sociálním vyloučením 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.
Služba je určena pro osoby v sociální nouzi, osoby bez přístřeší, osoby žijící ve vyloučených
komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny.
Služba Terénní programy Okno dokořán Blansko je poskytována bez ohledu na rasu, pohlaví,
národnost, vyznání či politickou příslušnost, sociální postavení a finanční možnosti.
Služba je poskytována bezplatně a může být anonymní.
V roce 2012 využilo službu 43 uživatelů, z toho 23 žen a 20 mužů.
Celkem se uskutečnilo 123 intervencí a 33 kontaktů.
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Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“,
registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

SPONA BLANSKO – TERÉNNÍ PROGRAMY
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 351, e-mail: spona.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 219, vedoucí služby v roce 2012: Mgr. Dagmar Kučerová, od 1. 3. 2012 Jiřina Sovová

Poslání
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.

Cíl služby
• informovat uživatele o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech
• nabídnout podporu a porozumění
• pomáhat prosazovat zájmy osob, které se ocitly v nepříznivé životní situaci
nebo osob, u nichž dochází k ohrožení jejich práv a zájmů
• zvýšit sociální schopnosti, dovednosti a kvalitu života cílové skupiny
• snížit sociální rizika vyplývající ze způsobu jejich života

Cílová skupina
•
•
•
•
•

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

Věková kategorie
• bez omezení věku

Principy služby
•
•
•
•
•

anonymita – služba může být poskytována anonymně
důvěrnost sdělení
dostupnost – uživateli je služba poskytována v jeho přirozeném sociálním prostředí
bezplatnost
nediskriminace – poskytování služby není omezeno věkem, pohlavím a sexuální orientací,
národnostní a rasovou odlišností, náboženským vyznáním, politickým přesvědčením, sociální
a finanční situací
• aktivní zapojení uživatele do řešení svého problému a vedení k jeho samostatnosti
• podpora vhodného výchovného prostředí pro děti v rodinách
• individuální přístup

Poskytované služby
•
•
•
•
•

základní sociální poradenství
emocionální a psychická podpora a porozumění při zvládání obtížných situací
pomáháme při vyřizování běžných záležitostí (doprovod na ÚP, atd.)
pomoc rodinám s hospodařením domácnosti (finanční plánování)
pomoc obětem násilí vytvořit podmínky pro řešení jejich situace, případně podmínky pro
odchod z tohoto prostředí
• zprostředkování kontaktů na další odborníky
V roce 2012 využilo službu 40 uživatelů, celkem se uskutečnilo 163 intervencí
a 49 kontaktů.
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OKNO DOKOŘÁN BLANSKO – KRIZOVÁ POMOC
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 351, e-mail: krizovapomoc.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 220, vedoucí v roce 2012: Jiřina Sovová, od 1. 3. 2012 Mgr. David Zachoval

Poslání
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.

Cíl služby
•
•
•
•

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

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

Poskytované služby
•
•
•
•
•
•
•
•

rozhovor s krizovým pracovníkem
telefonická konzultace
základní sociální poradenství
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
důležité informace a kontaky
pomoc při obstarávání osobních záležitostí
pomoc při zajištění stravy v krizové situaci
zprostředkování následné odborné pomoci nejen v rámci Oblastní charity Blansko

V roce 2012 jsme zaznamenali 293 kontaktů se 150 uživateli.

KB Blansko, č. ú.: 15635631/0100

www.blansko.charita.cz

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“,
registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

CENTRUM “PRO” /POMOC RODINÁM, OBĚTEM/ BLANSKO
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 400, e-mail: centrum.aktivizace.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 221, vedoucí služby v roce 2012: Lenka Šebelová, od 7. 1. 2013 Bc. Kateřina Daňková

Poslání SAS
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.

Cíl služby
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.

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

Poskytované služby
Volnočasové aktivity zaměřené na aktivizaci uživatele a práci ve skupině, výchovně vzdělávací
aktivity, sociální poradenství, terénní služby, doprovod, podpora a pomoc při přípravě na vyučování, hlídání dětí uživatelů od 1 do 4 let, ve výjimečných případech jiného věku, kteří si
potřebují vyřídit neodkladné záležitosti, jednorázové akce pro rodiny s dětmi.

V roce 2012 jsme rozšířili nabídku činností o tyto terénní aktivity:
Pomoc po porodu v domácnosti – jedná se o aktivitu, kde situace po porodu je pro matku obtížná, nezvládá péči o novorozence i o domácnost. Součástí pomoci jsou např. odborné cviky
s novorozencem pomáhající k správnému rozvoji, organizaci vhodného režimu dne dle potřeb
dětí, doprovodu dětí do školy, školky, úklid domácnosti…
Doprovod – jedná se o doprovázení uživatele na úřady, k lékaři, pomoc při vyplňování formulářů
a žádostí.
Asistence při předávání dětí – jedná se o asistenci při předávání dítěte mezi rodiči v případě, že
nastane mezi rodiči problém v komunikaci. Asistence při předávání dítěte může být stanoveno
soudem nebo se tak mohou dohodnout rodiče dítěte mezi sebou.
Finanční plánování – zde nabízíme pomoc rodině s hospodařením, plánováním rozpočtu v době,
kdy je rodina v nestabilní finanční situaci nebo pomoc v řešení obtížně splatitelných pohledávek.

rok

počet uživatelů

počet intervencí

počet kontaktů

2009

63

1 042

266

2010

93

1 572

474

2011

93

1 087

494

2012

82

744

419
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Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“,
registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

STARÁ FABRIKA BLANSKO – SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 412 137, e-mail: prace.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 222, vedoucí služby v roce 2012: Mgr. Jiří Papiž

Poslání
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.

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

Cílová skupina
•
•
•
•

osoby nezaměstnané nebo nezaměstnaností ohrožené
osoby ohrožené společensky nežádoucími jevy
osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučení
osoby od 18 do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

Projekt Sociální rehabilitace navazuje na projekt Pracovní rehabilitace, který byl financován
z prostředků Evropské unie prostřednictvím Jihomoravského kraje, v rámci společného regionální operačního programu (SROP). Od roku 2009 je tento projekt financován z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Během roku 2012 se nám podařilo sjednat partnerskou smlouvu
s firmou působící v Blansku, ve spolupráci s ní se nám podařilo umístit na trh práce 2 naše
uživatele, kteří nyní v této firmě pracují. Dnes a denně řešíme příběhy klientů, kteří přišli o zaměstnání, následkem toho mnozí z nich i o střechu nad hlavou, což je doprovázeno většinou
i dluhovou problematikou. Formou různých nácviků a zdokonalování dovedností se je snažíme
opět dostat zpět do standardního života, který se jim ať již nešťastnou shodou náhod či vlastním přičiněním postupně vzdaloval.
V roce 2012 byla služba poskytnuta 138 uživatelům, z toho 93 mužům a 45 ženám.
Bylo učiněno 2 747 návštěv (kontaktů) a 1 233 intervencí.
rok

počet uživatelů

počet návštěv

2009

135

1 882

2010

136

2 469

2011

134

2 251

2012

138

2 747
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CENTRUM “PRO” /POMOC RODINÁM, OBĚTEM/ BLANSKO
KLUB RATOLEST
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 400, mobil: 731 428 369, email: ratolest.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 223, vedoucí projektu: Petra Veselá

Poslání
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.

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

Cílová skupina
•
•
•
•
•

rodiče s dětmi
rodiče sociálně vyloučení
rodiny
děti v případě doprovodných služeb pro rodiče
rodiny ohrožené negativními jevy

Oblasti činností
•
•
•
•
•
•

oblast vzdělávacích aktivit na podporu rodičovských kompetencí
oblast tréninkových aktivit pozitivního rodičovství
oblast intuitivního rodičovství – svépomocné skupiny
oblast podpory rodiny – Centrum podpory dětí a rodin – rodinné poradenství
oblast podpory mezigeneračního soužití –tvořivé dílny, setkávání se seniory
oblast zájmová – plavání rodičů s dětmi, výlety, příměstské tábory

Klub Ratolest poskytuje prorodinné služby rodinám s dětmi z Blanska a blanenského regionu.
Byl založen 1. 9. 1997, v roce 2012 oslavil již 15 let svého trvání. Klub Ratolest je realizován díky
finanční podpoře MPSV – Rodina, Jihomoravského kraje, nadačních příspěvků, darů a vlastních
prostředků.
V roce 2012 Klub Ratolest poskytl služby 2 183 rodinám s dětmi a uskutečnilo se
10 062 kontaktů.
rok

počet uživatelů

počet návštěv

2006

631

8 411

2007

818

10 921

2008

770

9 333

2009

700

5 696

2010

750

9 083

2011

1 528

10 857

2012

2 183

10 062

KB Blansko, č. ú.: 15635631/0100

www.blansko.charita.cz

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“,
registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

STARÁ FABRIKA BLANSKO – NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENRUM
Sadová 149/2, 678 01 Blansko,
tel.: 516 412 137, e-mail: dennicentrum.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 224, vedoucí služby v roce 2012: Bc. František Kratochvil

Poslání
Posláním služby je v souladu s posláním organizace pomoc a podpora lidem bez domova nebo
lidem ohroženým touto nepříznivou situací. Nabídkou služby chceme mírnit rizika vyplývající
z této nepříznivé situace, podporovat u těchto lidí vědomí vlastní jedinečnosti a hodnoty a zvýšit
možnosti těchto lidí žít soběstačně hodnotný a smysluplný život v přirozeném společenství.

Cíle služby
•
•
•
•
•
•
•

předcházet nebo mírnit zdravotní rizika vyplývající ze způsobu života těchto lidí
předcházet pasivitě a rozvoji rizikového nebo konfliktního způsobu života
předcházet ztrátě vlastní hodnoty, úcty k sobě i k druhým
umožnit dosahování svých osobních cílů
zvýšit informovanost o možnostech řešení dané situace nebo jejího předcházení
podporovat využívání dostupných služeb a zdrojů
předcházet narušení nebo podpořit obnovování kontaktů a vztahů s přirozeným sociálním
prostředím
• rozvíjet soběstačnost při zvládání nepříznivé situace
• předcházet nebo mírnit konflikt lidí dané cílové skupiny a veřejnosti

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou muži i ženy starší 18ti let v nepříznivé sociální situaci nebo ti, kteří jsou
touto situací ohroženi a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Nepříznivou sociální situací je
ztráta přístřeší, domova, rodinného nebo jiného zázemí a kontaktů, přebývání v bytových podmínkách ohrožujících zdraví nebo život, hmotná nouze, návrat z výkonu vazby nebo z výkonu
trestu odnětí svobody, propuštění ze zdravotnických nebo školských zařízení nebo ústavní péče.
Od roku 2012 je tento projekt financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
V roce 2012 jsme poskytli služby 208 různým uživatelům, z toho 155 mužům a 53
ženám, při 7093 kontaktech a 907 intervencích. Průměrně naše zařízení navštívilo
28 uživatelů denně.
rok

počet uživatelů

počet kontaktů

2009

214

5 494

2010

180

5 588

2011

200

5 885

2012

208

7 093
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CENTRUM “PRO” /POMOC RODINÁM, OBĚTEM/ BLANSKO
CENTRUM CIZINCŮM
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 400, e-mail: centrumcizincum.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 225, vedoucí projektů v roce 2012: Petra Veselá, Mgr. Pavlína Dvořáková

Poslání
Posláním centra cizincům je pomoc cizincům na jejich cestě k Integraci.

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

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

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

Zásady
Anonymita, bezplatnost služby, důstojnost, soukromí, nezávislost, důraz na vztah pracovníkklient, vytváření bezpečného a důvěrného prostoru, individuální přístup, důvěrnost sdělení,
spolupráce s ostatními službami, spoluzodpovědnost klienta, aktivní a respektující nabízení
pomoci.
Služba je dostupná v Blansku, terénní práci vykonáváme dle potřeb klientů na okrese Blansko.
V rámci projektu „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců
2012 (EIF 2011-02) bylo 27 uživatelům poskytnuto celkem 109 intervencí a 479 kontaktů.
Projekt „Porozuměním k integraci“ poskytl prostřednictvím 894 setkání podporu a pomoc
171 klientům a jejich rodinám. V rámci projektu bylo díky nabízeným aktivitám, činnostem
a rozdaným informačním materiálům zasaženo 3.120 osob (Čechů i cizinců).
rok

počet uživatelů

počet kontaktů

2008

428

–

2009

85

–

2010

27

179

2011

129

236

2012

27 + 171

109/894
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 825, mobil: 737 830 235, e-mail: lea.knotkova@charita.cz
STŘEDISKO 227, vedoucí služby v roce 2012: Hana Stloukalová, DiS, od 1. 5. 2012 Lea Knotková

Poslání
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.

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

Cílová skupina
• 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 …

Provozní doba
Pondělí až pátek (každý všední den) 12.00–20.00 hod.
Sobota, neděle a svátky 7.00–20.00 hod.
Působnost služby je po celém okrese Blansko.

Poskytované služby
•
•
•
•
•
•
•

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně-terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zásady poskytování služby
• individuální přístup
• respektování
• kvalitní služba, profesionalita
V roce 2012 byla vedoucí Odlehčovací služby Hana Stloukalová a poté Lea Knotková.
Služba byla poskytnuta celkem 57 klientům, převážně seniorům a osobám s chronickým onemocněním.
rok

počet klientů

počet návštěv

počet hodin péče

2010

54

865

696

2011

85

5 078

2 447

2012

57

7 314

2 523
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CENTRUM “PRO” /POMOC RODINÁM, OBĚTEM/ BLANSKO
KRIZOVÁ POMOC
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 400 nonstop, e-mail: kpcentrum.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 228, vedoucí služby v roce 2012: Terezie Havlíčková, DiS.
„Krize nemá nikdo rád, a přitom bez krizí nelze dozrát, lidsky ani duchovně.“ / Vojtěch Kodet /

Poslání
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
• 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

Cílová skupina
•
•
•
•
•
•

oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
osoby komerčně zneužívané
těhotné ženy
rodiny s nezaopatřeným dítětem/dětmi do 18 let
děti a mládež bez rodičů ve věku od narození do 26 let ohrožení společensky nežádoucími
jevy, kdy ve všech těchto případech se jedná o osoby v krizi.

Poskytujeme/nabízíme
•
•
•
•
•

základní potraviny nebo pomoc při zajištění stravy
ubytování na dobu zpravidla nepřesahující 7 dní
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
základní sociální poradenství

Činnost služby byla v roce 2012 finančně podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí České
republiky – 480 000 Kč, Jihomoravským krajem – 81 000 Kč a Městem Blanskem – 25 000 Kč.
Náš velký dík patří také drobným dárcům a to nejen finančních, ale i věcných darů.
Služba je poskytována v prostorách Centra “PRO” Blansko nepřetržitě 24 hodin denně.
počet uživatelů

2009

2010

2011

2012

žen

11

14

44

40

mužů

0

0

10

6

dětí

19

25

83

87

celkem

30

39

137

133
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CENTRUM “PRO” /POMOC RODINÁM, OBĚTEM/ BLANSKO
SPONA – RODINNÁ POLITIKA
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, mobil: 736 529 282, e-mail: rodina.blansko@charita.cz
STŘEDISKO 231, vedoucí služby v roce 2012: Mgr. Dagmar Kučerová

Poslání
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.

Cíl služby
Hlavním cílem je podpora fungující rodiny a prevence domácího násilí.

Cílová skupina
•
•
•
•
•

mladí lidé ve věku 20 – 36 let
manželské a partnerské dvojce
ženy a dívky v situaci nechtěného těhotenství
rodiny se zdravotně postiženými dětmi
rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči

Nabízíme
• preventivní a osvětovou činnost o problematice domácího násilí (přednášky, workshopy,
informační stránky pro veřejnost)
• individuální odborné poradenství pro osoby, které se ocitly v náročné životní situaci
• školení na zvyšování rodičovských kompetencí – „Kurz efektivního rodičovství krok
za krokem“

Základní hodnoty
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.
Aktivity projektu SPONA – Rodinná politika jsou realizovány v průběhu celého roku. Aktuálně
probíhající akce jsou zveřejněny na webových stránkách www. blansko.charita.cz.
Projekt SPONA – rodinná politika je realizován díky finanční podpoře
MPSV – Rodina a Jihomoravského kraje.
V roce 2012 využilo našich prorodinných služeb 271 klientů.
rok

počet klientů

počet návštěv

2010

35

72

2011

107

275

2012

271

279
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STŘEDISKO VZÁJEMNÉ HUMANITÁRNÍ POMOCI
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, mobil: 603 291 388, e-mail: anna.balakova@charita.cz
STŘEDISKO 235, vedoucí služby v roce 2012: Anna Baláková

Cíl
Cílem Střediska vzájemné humanitární pomoci je přemístit oblečení, obuv, 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.

Charitní šatník
Charitní šatník má své sídlo na Písečné v Blansku v blízkosti nábytku Nejči. Zde vždy 1x
měsíčně (1. středu v měsíci) v době od 12 do 18 hodin probíhá sběr šatstva a drobných domácí
potřeb, které sem lidé přinášejí.
Pracovníci šatstvo třídí a ukládají. Uživatelé sociálních služeb Oblastní charity Blansko a sociálně
slabší obyvatelé si oblečení chodí vybrat. Každý, kdo sociální službu Charitní šatník navštíví,
může dobrovolně přispět na jeho provoz.
Ošacení, které vyřadíme, nebo které si po dobu jednoho měsíce nikdo nevybere, nabízíme
Diecézní charitě Brno, pro jejich projekty, která šatstvo dále třídí, část rozdává uživatelům, část
dále zpracovává.
Máme zájem o veškeré oděvy, boty, povlečení, přikrývky, spacáky, nádobí, kuchyňské
potřeby, hračky. Sbíráme také galanterii – látky, korálky, knoflíky, nitě, vyšívané stuhy, výplňový materiál (molitan, vatelín, duté vlákno) apod.

Humanitární sklad nábytku
Nachází se v Blansku-Češkovicích, v prostorách hotelu Vyhlídka. Sem je možné, po předchozí
telefonické domluvě, darovat nábytek, elektrospotřebiče a vybavení pro domácnost buďto
osobně, nebo také nabízíme odvoz těm, kteří nemají možnost věci do skladu přivést sami.
Centrum vzájemné humanitární pomoci pracuje podle hesla: „POMOZTE NÁM POMÁHAT!“,
protože 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 2012 poskytli ošacení a jinou humanitární pomoc
271 klientům v 1087 návštěvách.
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DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 825, e-mail: radka.kuncova@charita.cz
STŘEDISKO 236, vedoucí služby v roce 2012: Radka Kuncová

Poslání
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 tým složený z lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovnice, pastoračního asistenta a jiných, dle potřeb rodiny.

Cíl služby
Cílem je umožnit klientům zůstat v prostředí svých nejbližších, pokusit se zmírnit nežádoucí
projevy nemoci a dopřát pečujícím nezbytný odpočinek.

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

Klientům nabízíme a poskytujeme
•
•
•
•
•

ve spolupráci s lékaři zajištění zdravotních výkonů – injekce, infúze, převazy a jiné
zajištění komplexní péče o vlastní osobu – pomoc při toaletě, podání stravy, polohování a jiné
půjčení zdravotnických pomůcek – lůžko, vozík, speciální pomůcky
psychologickou pomoc
duchovní podporu

Pečujícím osobám nabízíme
•
•
•
•
•

poradenství v péči o nemocného
pomoc při obstarávání osobních záležitostí
odpočinek a načerpání sil
psychologickou pomoc
duchovní podporu

Služba je dostupná nepřetržitě 24 hodin denně, po celém okrese Blansko. V roce
2012 jsme doprovázeli 29 klientů.
rok

počet uživatelů

2010

17

2011

28

2012

29
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012 A DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Komenského 19, 678 01 Blansko, tel.: 516 417 351
Tříkrálová sbírka – vedoucí projektu v roce 2012: Marie Sedláková
Dobrovolnické centrum – vedoucí projektu v roce 2012: Anna Baláková

Motto Tříkrálové sbírky 2012:
„Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat“

/ Sogjal Rinpočhe /

Stále narůstající výtěžek činil 1 400 018 Kč.
Byly podpořeny tyto projekty:
• sociální rehabilitace – řešení aktuálních potřeb uživatelů
• podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ohrožených sociálním vyloučením
• pomoc nemocným v Domácí hospicové péči
• pomoc lidem v nouzi bez rozdílu
• podpora výjezdního krizového týmu
rok

Kč

skupinek

2002

270 649,90

63

2003

426 243,30

86

2004

564 220,00

133

2005

892 039,00

193

2006

854 257,50

229

2007

977 170,00

245

2008

983 055,50

245

2009

1 112 097

254

2010

1 214 934

294

2011

1 339 476

319

2012

1 400 018

339

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 uživatelům, v různých službách, které Oblastní charita
Blansko poskytuje.
Dlouhodobí dobrovolníci jsou nejvíce využíváni na Centru “PRO” Blansko, kde pomáhají
při různých činnostech zejména v Klubu Ratolest, kde jsou na práci dobrovolníků závislí. Dále
dobrovolnice, které pomáhají při třídění a uklízení šatstva v humanitárním šatníku a dobrovolnice na Lince důvěry. V tomto roce se také dlouhodobě dobrovolníci zapojili do pomoci na službách Pěkná modrá a Zlatá zastávka.
Jednorázoví dobrovolníci se letos opět zapojili do akcí pořádaných službami Betany Boskovice, Klubem Ratolest a Spona – rodinná politika.
Sbírkoví dobrovolníci jsou ti, kteří pečetí nebo rozpečeťují Tříkrálové pokladničky a je jich 97.
Jsou to také vedoucí jednotlivých skupinek Tříkrálových koledníků (Tříkrálových pokladniček
bylo v roce 2012 339). Tříkrálové skupinky jsou tříčlenné, proto se počet dobrovolníků pohybuje
kolem 1000.
Krizoví dobrovolníci jsou členové Týmu mimořádných událostí, který držel pohotovost do
března o víkendech a svátcích od pátku od 15.00 hod. do pondělí do 8.00 hod. a od dubna
nepřetržitě, stále jeden člověk.
Dobrovolníci se průběžně hlásí, přes elektronický dotazník na webových stránkách nebo se zastaví osobně a je s nimi uzavřena dobrovolnická smlouva. Všem dobrovolníkům se snažíme najít
vhodnou službu.
V roce 2012 jsme uzavřeli 473 dobrovolnických smluv – z toho je 50 dlouhodobých,
39 jednorázových, 24 krizových a 360 sbírkových.
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