BOSKOVICE

BLANSKO

Organizační schéma OCHBK

Vážení přátelé a příznivci Charity,
ráda bych se podělila o informace související s činností Oblastní charity Blansko za uplynulý rok.
Slabinou výročních zpráv je, že nelze nahlédnout do každodenního života organizace. Informace se skládají z adres, telefonů, čísel, popisů, veřejných závazků a cílových skupin. Ale
jak postihnout lidskou stránku, sdělit příběhy a zážitky darujících i obdarovaných nejen ve
chvílích úzkosti a beznaděje. Jak popsat hledání východisek z mnohdy lidsky neřešitelných
situací. Jak dosvědčit, že existuje naděje a povzbuzení, i když se jedná pouze o jiskru zapálenou pracovníkem, který hledá jak pomoci. Povzbuzení, která se nevnucují, ponechávají
lidem možnost volby, „nepáchají dobro“, ale přesto nenechají člověka s jeho bolestí osamoceného. Berou člověka za ruku, nelámou nad ním hůl a pomáhají mu dojít alespoň o kousek
dál. Jak se zpívá v jedné křesťanské písni ještě z doby totality: „Na všech cestách této země
naděje nás provázej, míříš k slunci z hloubi temné…“
Pro lepší pochopení činnosti organizace, která již 25 let provází v tomto regionu spoluobčany a hledá s nimi naději v časech zahalených mračny, je v této výroční zprávě dávána
přednost příběhům doplněných fotografií nebo obrázkem. Ponechává se místo pro lidskou
představivost a čtenáři umožňuje promítnout své zkušenosti.
V roce 2016 ve shodě s regionální sítí sociálních služeb, vznikly dvě sociálně terapeutické
dílny v Doubravici a v Boskovicích. Je tu hodně místa pro individuální hledání smysluplných činností pro hendikepovaného člověka, která by obohacovaly nejen jeho, ale i okolí.
Ti, co potřebují pomoci, se v těchto dílnách schází, ale je nutné za některými vyjet do místa,
kde bydlí.
Čím dál tím víc se v regionu za podpory Jihomoravského kraje a Ministerstva zdravotnictví
rozšiřovala a zkvalitňovala pomoc pod názvem: “Mobilní hospic sv. Martina“. Důstojné doprovázení umírajících osob v domácím prostředí, ve spolupráci s jejich rodinou a ve shodě
s přáním každého jednotlivce. Za pomoci zdravotních sester a lékařů, ale i se sociální, psychologickou a duchovní podporou.
Doufám, že po zhlédnutí této výroční zprávy vás stejně jako mne napadnou slova díků. Já
se v pokoře a s vděčností skláním před těmi, kteří jsou součástí každodenních nelehkých
úkonů podpory a pomoci: pracovníci, dobrovolníci, donátoři a sponzoři, spolupoutníci
v modlitbách i přáních dobra. Stručně před všemi, kterým není člověk “od vedle“ lhostejný.
Jana Sedláková
Ředitelka OCH Blansko
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Poděkování sponzorům a dárcům 2016
Ministerstva:
MPSV - rodinná politika
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo zdravotnictví
Kraj:
Jihomoravský kraj
Úřady:
Úřad práce Blansko
Nadace a fondy:
Nadační fond Albert
Obce a města:
Blansko
Boskovice
Cetkovice
Crhov
Doubravice nad Svitavou
Jabloňany
Jevíčko
Křtěnov
Kunštát
Letovice
Lhota Rapotina
Lysice
Malá Roudka
Nýrov
Olešnice na Moravě
Rozseč nad Kunštátem
Rozsička
Svitávka
Šebetov
Štěchov
Uhřice
Úsobrno
Velké Opatovice
Voděrady
Zbraslavec

Dárci:		
Annabis s.r.o. - Ing Robin Kazík, PhD
Bartoň Roman, Boskovice
BAUMÜLLER BRNO, s.ro., Skalice nad Svitavou
COLORprofi, spol. s r.o. Boskovice
CONSORTA Praha s.r.o.-pan Zdeněk Bubník
Czekopol s.r.o., Letovice
ČKD Blansko, Small Hydro, s.r.o.
Dana Srstková
David Ambrož, Brno
DOPES, s.r.o., Benešov
František Kala, Vilémovice
GATEMA Boskovice
Helivo, s.r.o., Boskovice
Charita Česká republíka Praha
Ing. Lubomír Juránek, Brno
Ing. Pavel Skřička, Drnovice
Ing. Petr Pokorný, Tišnov
ISAN Radiátory, s.r.o. Blansko
Jakub Zlámal, Doubravice
Jan Paděra, Žďárná
JUDr. Milan Kaderka
LANIK s.r.o., Boskovice
Martina Pospíšilová, Březina
MAT-EL s.r.o., Letovice
Mgr. Helena Musilová, Brno
Michal Kočvara, Holešov
Mini GALERIE ZWICKER Miloš Pachl
Miroslav Havlík, Žďár
MUDr. Milada Filková, Boskovice
MUDr. Pavla Kočvarová
MUDr. Vlasta Staňková, Jedovnice
Novibra s.r.o. Boskovice
Orel Jednota Boskovice
OSC, a.s., Brno
Pekárna Blažek, Ráječko
Pekárny a.s. Blansko
Pentaco s. r.o. Boskovice
Petra Vítová
Radim Láncoš, Blansko
Rawet s.r.o., Blansko
Synthon s.r.o, Blansko
TECHNOTEST s.r.o. - pan Radek Čupr
Technotest s.r.o., Blansko
Václav Hejč, Brno
Vimana s.r.o., Bořitov
Vodárenská akciová společnost a.s., divize Boskovice
Zbyněk Ambrož, Praha
Zdenka Klusáková		

A dále města, městyse a obce, které se podílejí na financování služeb Oblastní charity Blansko.
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“ Nikdo není
zbytečný na světě,
kdo ulehčuje
břemeno někomu
jinému.”
Charles Dickens
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Tříkrálová sbírka 2016
a dobrovolnické centrum
Komenského 19, 678 01 Blansko, tel. 516 417 351
Tříkrálová sbírka – vedoucí projektu v roce 2016: Marie Sedláková
Dobrovolnické centrum – vedoucí projektu v roce 2016: Anna Baláková

Stále narůstající výtěžek činil 1 827 836 Kč
Záměry Tříkrálové sbírky 2016 konané od 1. do 14. ledna:
• podpora prorodinných aktivit
• pomáháme nemocným zvláště v Domácí hospicové péči
• podpora preventivních aktivit dětí a mládeže
• koordinace dobrovolníků
• podpora komunitního centra v Doubravici
• podpora lidí v nečekané krizové situaci

rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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Kč
270 649,90
426 243,30
564 220,00
892 039,00
854 257,50
977 170,00
983 055,50
1 112 097
1 214 934
1 339 476
1 400 018
1 502 824
1 580 948
1 694 427
1 827 836

skupinky
63
86
133
193
229
245
245
254
294
319
339
378
387
396
400

Dobrovolnické centrum
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel. 516 417 351 e-mail: anna.balakova@blansko.charita.cz
vedoucí projektu v roce 2016: Anna Baláková
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.
V roce 2016 pracovalo v OCHBlansko 51 dobrovolníků a 1705 dobrovolníků sbírkových.
Dlouhodobí dobrovolníci jsou nejvíce využíváni na Centru “PRO” Blansko, pomáhají zejména v Klubu Ratolest, kde jsou na práci dobrovolníků závislí. Dále dobrovolnice, které
pomáhají při třídění a uklízení šatstva v humanitárním šatníku. V tomto roce se také dlouhodobě dobrovolníci zapojili do pomoci na střediscích Nízkoprahové denní centrum Stará
fabrika, Emanuel Doubravice, Zlatá zastávka Adamov, Betany Boskovice a Pěkná modrá
Doubravice.
Jednorázoví dobrovolníci se zapojili do Sportovních her a vánoční besídky, kterou pořádalo
zařízení Betany Boskovice, při jednorázových akcích Klubu Ratolest a také při organizaci
dětského tábora, který pořádalo středisko Spona – rodinná politika, pomáhali s organizací národní potravinové sbírky, pomoc při zajištění dětí umístěných ve ZDVOPu, pomoc při
opravách a stavebních činnostech na budovách Oblastní charity Blansko a při dalších akcích středisek.
Sbírkoví dobrovolníci jsou ti, kteří mají buď podepsanou smlouvu s dobrovolníkem na pečetění a rozpečeťování pokladniček nebo jsou to vedoucí koledníků. Někteří jsou obojí současně, proto je počet těchto dobrovolníků 399.
Ve skutečnosti je však těchto dobrovolníků několikrát více, protože tříkrálové skupinky
jsou tříčlenné – ve skutečnosti je to více jak 1 000 lidí. Do sbírkových dobrovolníků patří i
lidé, kteří nám pomáhají při dalších sbírkách.
V roce 2016 jsme nedělali klasický nábor na školách, ale dobrovolníci se hlásili průběžně,
přes elektronický dotazník na webových stránkách blansko.charita.cz nebo se zastaví osobně.
Všem dobrovolníkům se snažíme najít vhodné zařazení, což se daří.
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Charitní Poradna –
Odborné Sociální Poradenství
U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: 516 411 583, e-mail: poradna.boskovice@blansko.charita.cz
Středisko 208, vedoucí služby v roce 2016: Bc. Kateřina Korbelová, DiS.
Posláním Charitní poradny (odborné sociální poradenství) je poskytnout rady a informace
lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jsou takovou situací ohroženi a nemohou či neumějí jí řešit vlastními silami. Tím jim chceme umožnit orientaci v sociálních a
právních systémech, rozvíjení jejich schopností, dovedností a kompetencí k samostatnému
řešení situace. Samostatně nebo s podporou pracovníka tak mohou předejít sociálnímu vyloučení nebo dosáhnout návratu k přijatelné kvalitě života..
Sociální služba nabízí sociální a právní poradenství v těchto oblastech:
Orientace v sociálních systémech; Sociální dávky a služby (např. druhy dávek, podmínky, žádosti, systém služeb); Sociální pojištění (důchodové a nemocenské) (např. druhy
dávek, nárok, žádosti), Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost (např. hledání zaměstnání, životopis, příprava na vstupní pohovor); Bydlení a hospodaření (např. vzory smluv,
nájemní bydlení, trvalý pobyt); Rodinné právo (manželství, rodičovství, výživné); Majetkoprávní vztahy (např. vzory smluv, dědictví); Dluhy a exekuce (např. rodinný rozpočet,
práva a povinnosti dlužníka, insolvenční řízení); Zdravotnictví (např. systém zdravotnických zařízení, hrazení poplatků, práva pacienta); Školství a vzdělávání (např. školní systém, zákonná úprava); Ochrana spotřebitele (např. práva a povinnosti stran, reklamace),
Práva obětí a pachatelů trestných činů; Lidská a občanská práva a právní systém ČR;
Práva a povinnosti cizinců; Krizové situace, mimořádné události, živelní pohromy
Služba je dostupná v Boskovicích, v Blansku a v Letovicích.
Právní informace obětem trestné činnosti
– poskytnuto 127 intervencí 92 klientům..
• Poskytnutí informací oběti o jejích právech podle zákona o obětech trestných činů.
• Poskytnutí informací oběti o jejích právech jako poškozeného podle trestního řádu.
• Poskytnutí informací oběti o průběhu trestního řízení
a o jejím postavení jako poškozeného a svědka v něm.
Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky.
Realizátor projektu: JUDr. Marta Šosová

V roce 2016 jsme
pracovali s 510 klienty,
kterým jsme poskytli
3.286 intervencí.
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P

CHARITNÍ PORADNA ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

an Z. je v důchodovém věku, žije
v domě s pečovatelskou službou.
Pobírá starobní důchod ve výši cca
10.000 Kč. Do Charitní poradny přišel
s tím, že kontakt na nás obdržel na jednom
obecním úřadu, kam se obrátil, když v dané
obci hledal svou dceru s tím, že potřebuje
pomoc s řešením dluhů, které jsou na jeho
jméno a které nemůže ze svých
finančních prostředků jednorázově zaplatit. Pracovnice rozhovorem
zjistila, že pan Z.
chtěl v minulosti
pomoci své dceři.
Dcera přemluvila svého otce
(pana Z.), aby
si
postupně
uzavřel několik
smluv na nové
telefony u mobilních operátorů.
Dále také přemluvila
svého otce, aby si vzal
na své jméno několik půjček od nebankovních institucí, protože ona potřebuje zaplatit
nějaké své závazky z minulosti. Panu Z. jeho
dcera tvrdila, že bude půjčky splácet, stejně
tak jako faktury za telefonní služby. Pan Z.
jí věřil. Po nějakém čase však začaly panu Z.
chodit upomínky od nebankovních institucí
o tom, že je v prodlení se splácením. Některé
z nich upozorňovaly na to, že v nejbližší
době podají na pana Z. žalobu a následně provedou exekuci, pokud pan Z. celou
částku nezaplatí. Pracovnice poradny ve
spolupráci s panem Z. začala komunikovat
písemně s věřiteli, vyjednaly se splátkové
kalendáře s nižšími měsíčními splátkami a
se žádostí a prosbou, aby se vzhledem k situ-

aci klienta nepodnikaly kroky k podání žaloby. Jeden z telefonních operátorů dokonce
panu Z. odpustil platbu celé dlužné částky.
Dcera neustále slibovala, že vše panu
Z. vrátí, ale dále podnikala kroky, které
zhoršovaly situaci pana Z. Například poté,
co pan Z. obdržel důchod, si od něho opakovaně vyžádala částku ve výši 3.000
Kč, že potřebuje něco hrozně
rychle zaplatit, a že mu to do
večera vrátí, ale nestalo se
tak, peníze mu nevrátila. Pan Z. se i z toho
důvodu rozhodl na
dceru podat žalobu.
Dcera mu podepsala uznání dluhu.
Na základě tohoto
pracovnice poradny vypracovala ve
spolupráci s panem
Z. žalobu. Pan Z. podal žalobu k Okresnímu
soudu a soud rozhodl rozsudkem o tom, že dcera je
povinna zaplatit panu Z. (svému
otci) částku převyšující 50.000 Kč.
Dcera pana Z.je nyní ve výkonu trestu za
trestnou činnost, kterou páchala – krádeže,
podvody.
Společným postupem několika institucí
a také úsilím nás všech se podařilo docílit
toho, že jsou pro pana Z. nastaveny akceptovatelné splátky. Jeden dluh se podařilo
úplně odpustit a pan Z. má vykonatelný rozsudek, na základě kterého může v budoucnu
vymoci finanční prostředky od své dcery.
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Charitní ošetřovatelská služba
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 825, mobil: 733 755 818
e-mail: radka.kuncova@blansko.charita.cz
Středisko 202, vedoucí služby v roce 2016 Bc. Radka Kuncová
Poslání
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.
Cíl služby
Zajistit ošetřovatelské výkony dle ordinace lékaře v domácnosti klienta.
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.
Poskytované služby
• Odběry krve a biologického materiálu
• Převazy chronických i akutních ran
• Péče o stomie, tracheostomické kanyly, PEG
• Klyzma, cévkování, péče o permanentní katetr
• Podání injekcí, infúzí
• Ošetřovatelská rehabilitace po úrazech, CMP
Služba je realizována v celém okrese Blansko prostřednictvím kvalifikovaných zdravotních
sester. Frekvenci i obsah návštěv ordinuje obvodní lékař nebo lůžkové oddělení. Péče je hrazena ze zdravotního pojištění.

V roce 2016 jsme
při 27 393 návštěvách
pracovali se 884
uživateli.
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CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA

K

dyž slyším spojení slov domácí péče,
vybaví se mi stejnojmenný film
z roku 2015. Obětavá zdravotní sestra
Vlasta při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních
pacientů. Film je věrohodným obrázkem
toho, co Charitní ošetřovatelská služba na
okrese provozuje. O spoustě svérázných
klientů by se dalo psát knihy. Přesto mi často na mysl přijde příběh člověka, který mě
svým přístupem k životu nepřestane udivovat.
„Sestři, mně je už 96 let. Dovedete si to
představit? A všechno si pamatuju. Prožil
jsem válku, v obchodě nebylo nic, výdej
jídla omezen na nezbytnou spotřebu.
Báli jsme se, měli hlad, nevěděli, kdy
a jestli válka skončí. Přesto jsem se
zamiloval do ženy, přesto jsme
chtěli rodit děti a měli jsme jich
celkem 5! Musel jsem se otáčet,
abych je všechny uživil! Pěšky
jsem chodil prodávat mléko
2x denně 7 kilometrů a to

nebyly boty! Pak komunisti, převrat, naučit
se ovládat mobil, co kdybych potřeboval pomoc, že? Nádobí uklízím do skříně – mám
přece myčku, odpadky házím do koše, který
se otvírá sám. V obchodě je tolik jídla, že ho
musím vyhazovat. Oblečení a bot jsou plné
skříně, nikdo je nechce, nepotřebuje. Jako
mě, lidí je také hodně, plné obchody, plné
skříně. Nadbytek všeho. Přesto každému
něco chybí. Jeden nemá zdraví, jiný lásku,
jinde chybí štěstí, ten se rozvádí, ta nemůže
mít děti, ti měli raději s dětmi počkat, než
aby je pak vyhazovali do koše. Pochoval
jsem ženu a 2 děti, mám spoustu vnoučat,
pravnoučat, prapravnoučat. Uvnitř ale jsem
sám. Přesto mám život rád a rád žiji, i když
přichází starosti. Někdy taky pláču. Slzy
jsou nevysvětlitelné, záhadné a přesto tak uzdravující. Něco vám řeknu
- nepřestávejte nic vzdávat, nikdy
nevíte, jak to dopadne. A to mě
baví, to nové, to, co ještě přijde a
jaké to bude?
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Charitní pečovatelská služba Blansko
Sadová 149/2, Blansko, PSČ 678 01
tel.: 516 410 825, mobil: 737 230 852, e-mail: chps@blansko.charita.cz
Středisko 203, vedoucí služby v roce 2016: 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 tak k jejich celkové pohodě a spokojenosti.
Cíl
Cílem Charitní pečovatelské služby Blansko 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.
Provozní doba
Pondělí až pátek od 7.00 do 15.30 hod.
Zásady
• Individuální přístup
• Respektování
• Profesionalita a mlčenlivost
• Podpora soběstačnosti
Poskytované služby
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• Pomoc při osobní hygieně s poskytnutím podmínek
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
V roce 2016 využilo naší služby 385 uživatelů, za kterými jsme dojížděli do jejich domovů ve 39 obcích okresu Blansko, přičemž jsme najeli 122 468 kilometrů a poskytli
24 900 hodin péče.
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Příběh

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA BLANSKO

V

e skromných podmínkách, vystavovaní neustálým stresům, žili druh
s družkou spolu s dospělými dětmi,
které je pro svoji drogovou a alkoholovou
závislost připravily o dům. V té době jsme již
docházeli do jejich polorozpadlého domu,
poskytovali pečovatelskou službu a pomáhali s úklidem, nákupy, praním i zajištěním
stravy. Situace však byla tak vážná, že do
pomoci museli vstoupit i pracovníci terénní
služby a vzájemnou spoluprací s obcí se podařilo zajistit pro starý pár bydlení v Domě
s pečovatelskou službou (DPS).
Před jejich nastěhováním do DPS se u obyvatel vzedmula vlna nesouhlasu, protože znali, z jakých poměrů oba vychází a měli velké
obavy z toho, co se bude dít. Jenže později
se ukázalo, jak se všichni mýlili. Tato
nová životní šance přinesla pozitivní
zvrat a proměnu života tohoto páru.
Najednou měli vodu, topení,
střechu nad hlavou a vlídné
zacházení personálu. Postupně se obyvatelé přesvědčovali o tom, že
se s těmito lidmi dá
v pohodě žít a přijali je za své.

Velkou událostí byla jejich svatba, ke které
se rozhodli po 23letém soužití. Ve slavnostní den přišel do DPS pan starosta, aby tento pár oddal. Všichni obyvatelé se sešli ve
společenské místnosti, přijela i rodina, se
kterou se dlouho nestýkali, pár známých a
naše pečovatelka šla tomuto páru za svědka.
O hudební doprovod se postarala jedna z klientek a v okamžiku, kdy začala paní učitelka
spolu s ostatními obyvateli zpívat, mnohým
ukáply i slzy.
Při slavnostním přípitku rodina poděkovala pečovatelkám i ostatním obyvatelům za
pozitivní změnu, která se nyní s manžely
udála.
Nyní oba hodně často opakují, jak jsou
spokojení, že mají bydlení, kterého si
velmi váží a že nikdy takové neměli.
I přes zdravotní problémy mohou
s pomocí pečovatelské služby
prožívat krásné stáří v novém
domově. Soužití s nimi je
obohacující pro všechny
a Maruška s Josefem
dostali šanci na lepší
život a oni této nové
šance
krásně
využili!
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Domácí hospicová péče
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 825, mobil: 733 755 818 e-mail: radka.kuncova@blansko.charita.cz
Středisko 236, vedoucí služby v roce 2016 Bc. 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.
Cíl
Cílem Domácí hospicové péče je odstranit nežádoucí projevy nemoci a obklopit umírajícího člověka a jeho rodinu láskou, péčí a komfortem.
Cílová skupina
• Osoby všech věkových skupin s vážnou nemocí, které se svými starostmi nechtějí
zůstat sami
• Rodinní příslušníci a pečující osoby, které potřebují podporu, aby nezvyklou
a náročnou situaci zvládli
Nabízíme a poskytujeme
• Ve spolupráci s lékaři zajištění zdravotních výkonů – injekce, infúze,
převazy chronických ran
• Zajištění komplexní péče o vlastní osobu – pomoc při toaletě, podání stravy,
polohování…
• Půjčení zdravotnických pomůcek – lůžko, vozík, speciální pomůcky (odsávačka,
kyslíkový koncentrátor)
• Psychologickou pomoc, duchovní podporu
• Poradenství v péči o nemocného
• Pomoc při obstarávání osobních záležitostí – vyřizování žádostí, kontakty s úřady
V roce 2015 jsme získali finanční podporu z JMK.
Služba je dostupná 24h denně po celém okrese Blansko.

V roce 2016 jsme
doprovodili 61 klientů.
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Příběh

D

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE

obré konce existují. Přestože služba
mobilního hospice je zaměřená na
pomoc rodinám a osobám, které
jsou na sklonku života, a někomu by se
mohlo zdát, že v téhle službě je pouze
smutek a žal nad ztrátou blízkého, dobré
konce i v této službě existují a to kupodivu ve většině případů. Sestřičky a lékařky
z mobilního hospice mají radost z příjmu
nových klientů a dávají to svým přístupem najevo. Proč, ptáte se? Od té chvíle je
totiž daný člověk
zachráněn.
Je
zachráněn
alespoň
částečně
před
bolestí,
před
úzkostí,
před
strachem
ze samoty, před
nepříjemným
vyšetřením,
před
neúčinnou a zatěžující
léčbou
kdovíjakými metodami.
Neumíme
zastavit nemoc,
ani
navrátit
zdraví a sílu.
Daří se nám však

daleko víc - vrátit úsměv a klid do tváří
lidem, kteří se loučí se svými blízkými.
Statečnost těchto lidí nemá hranice a je
motivací a hnacím motorem pracovníků
hospicové péče.
Jednou jedna mladá maminka chtěla
svou statečnost předat své malé holčičce.
Umírala, ale chtěla, aby si ji dcera pamatovala takovou, jaká je. Když se jí zeptala
dcera, co bude bez ní dělat, že nechce, aby
navždy
odešla,
odpověděla,
že
bude pořád s ní, že
zůstane v její mysli a dala holčičce
úkol, tak, jak to
maminky dělají.
Řekla jí: „Každé
ráno a večer, když
si budeš čistit
zuby,
vzpomeneš si na mě. Tím
budu každý den
s tebou.“ Holčička
každé ráno vítá
maminku v zrcadle s úsměvem
– DOBRÉ RÁNO,
MAMI!
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Odlehčovací služba
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 825, mobil: 737 231 955, e-mail: odlehcovaci@blansko.charita.cz
Středisko 227, vedoucí služby v roce 2016 Jarmila Růžičková
Odlehčovací služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí. Působnost služby je po celém okrese Blansko.
Posláním Odlehčovací služby je zajistit v Blanenském okresu lidem všech věkových kategorií se sníženou soběstačností kvalitní péči vycházející z jejich potřeb a zvyklostí, odlehčit
pečujícím osobám od pečování a přispět tak k fyzické a psychické pohodě uživatelů i pečujících osob.
Cílem Odlehčovací služby je pomáhat lidem v domácím prostředí v těch úkonech, které
nejsou z důvodu snížené soběstačnosti schopni sami zvládat a jsou tak odkázáni na pomoc
druhých.
Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
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
Provozní doba
Pondělí až pátek 12.00 – 20.00
Víkendy, svátky 7.00 – 20.00
Zásady Odlehčovací služby
• Individuální přístup
• Respektování
• Kvalita služby, profesionalita
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V roce 2016 byla
Odlehčovací služba
poskytnuta 55 klientům,
u kterých jsme
provedli 3317 hodin
přímé péče

Příběh

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

J

e pátek a pracovnice odjíždí na
několikahodinovou péči. Čeká na
ni devadesátiletá paní, která je plně
odkázaná na cizí pomoc. Starostlivě se o
ni starají synové. Péče o maminku je nejen
časově náročná, ale vyžaduje také hodně
psychických
i fyzických sil.
Synové se v péči
střídají. Moc si
přejí, aby maminka
mohla
být co nejdéle ve
svém prostředí,
tam, kde žila
celý svůj život.
I přesto, že je
maminka
tak
nemocná, věří, že
domácí prostředí
a láskyplná péče
je to nejlepší, co
jí v nemoci a ve
stáří mohou dát.
Je tu však jeden
malý háček. Oba
synové musí dojíždět za prací…

hodin denně a ve svých téměř devadesáti
letech byl už na pokraji svých sil. Pomáhali mu sice synové, ale když byli v práci, byl
na péči sám. Pomoc naší služby uvítal. Čas
běžel, pečovatelka dojížděla do domácnosti a pomáhala s péčí o maminku. Tatínek
byl spokojený. Po
nějaké době bohužel
tatínek
zemřel a péči o
maminku museli
plně převzít synové. Nechtěli se
vzdát své práce,
ani nechtěli umístit maminku do
nějakého zařízení.
Hledali možnosti
řešení jejich tíživé
situace. Podařilo
se. Díky Odlehčovací službě mohli
synové jezdit pár
dní v týdnu do
zaměstnání a o
maminku
bylo
doma postaráno.
Odlehčovací služba zajistila něko...Ještě v době,
likahodinovou
kdy byl na světě
péči vždy v době,
tatínek, se synové
na které se synové
dozvěděli o možnostech terénní Odlehčo- domluvili. Tato pomoc vedla ke spokojenovací služby. Je to pár let, co jsme začali sti všech členů rodiny a trvala do poslední
jezdit za paní a pomáhat jí s tím, co sama chvíle života maminky.
nezvládla. Cílem návštěv bylo odlehčit
v péči jejímu manželovi, který s ní trávil 24
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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 do května 2016 Mgr. Terezie Havlíčková, DiS.,
od 1.5.2016 Lenka Šebelová
Sociální služba byla od 1.9. 2016 realizována v rámci Individuálního projektu Jihomoravském kraji, Projekt zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravském
kraji.
Posláním Centra “PRO“ Blansko je poskytnutí komplexu služeb a pomoci rodinám a
obětem s důrazem na respektování lidské důstojnosti.
Posláním Azylového domu pro matky s dětmi je poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory, pomoci či doprovázení ženám, matkám a jejich dětem, které se ocitly v
tíživé životní situaci. Motivovat je k využití svých schopností, podporovat jejich vědomí
vlastní jedinečnosti a hodnoty, zvýšit možnosti žít soběstačně smysluplný život v přirozeném společenství.
Cílem služby je doprovázení a odborná pomoc ženám, matkám a jejich dětem při řešení
obtížné životní situace tak, aby byly schopny zhodnotit své dosavadní postoje a převzít
zodpovědnost za život svůj a život svých dětí. A aby dokázaly vytvořit svým dětem vhodné
podnětné prostředí pro harmonický rozvoj dítěte.
Cílovou skupinu tvoří primárně matky s dětmi, těhotné ženy a oběti domácího násilí nebo
jiných trestných činů.
SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA NEPŘETRŽITĚ 24 HODIN DENNĚ PO CELÝ ROK.
V roce 2016 využilo naší služby 35 matek a 75 dětí, což je nejvyšší počet v celé historii
azylového domu. Počet lůžkodnů v roce 2016 byl 7093, obložnost byla tedy téměř 98 %.
Kapacita zařízení je 8 pokojů s 24 lůžky, přičemž 1 matka a dítě/děti = 1 pokoj
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Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje,
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 je financován z Evropského sociálního fondu,
Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje

Příběh
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CENTRUM “PRO“ /POMOC RODINÁM, OBĚTEM/ BLANSKO
SOCIÁLNÍ SLUŽBA AZYLOVÉ DOMY

a Azylový dům se nastěhovala
v měsíci březnu uživatelka s malou
dcerkou Natálkou. Hlavní potřebou
bylo zajistit si bydlení. Paní má 8 dětí, některé jsou již dospělé, jiné jsou v dětském domově. Manžel
hrál automaty
a nedával mamince peníze.
Finanční nouze byla důvodem, že některé
děti
skončily
v dětském domově.
V době svého
přechodného
bydlení s nejmladší dcerkou na Azylovém domě si podala
žádost o rozvod, aktivně hledala jiné, vhodné bydlení. Se sociální pracovnicí požádala o
finanční výpomoc u nadace, která podporuje matky samoživitelky v jejich nepříznivé
životní situaci.
Dále si vyřídila veškeré dávky na ÚP. Po
dobu svého pobytu v Azylovém domě
měla zájem na tom, aby si vyřídila své exekuce a navštívila za tímto účelem charitní
právničku. Za celou dobu pobytu na Azylovém domě se snažila vypomáhat svým
starším dětem, navštěvovala děti v dětském
domově a dokonce je měla i v Azylovém

domě na prázdninách, kde všichni plnohodnotně trávili společný čas. Dětem se podařilo navázat kontakty s ostatními vrstevníky,
kteří bydleli také v Azylovém domě a
společně s matkou se všichni účastnili
nabízených aktivit. Uživatelka se stále
snažila celou
rodinu
držet
pohromadě.
Ve spolupráci
s
pracovnicemi
Azylového domu
si zažádala o
finanční výpomoc u nadace,
kdy jí byl finanční dar schválen. Intenzivně
sháněla podnájem v okolí. Nakonec se jí podařilo zajistit bydlení pro sebe a svou nejmladší dceru Natálii v pronajatém bytě.
Nezletilé děti uživatelky i nadále zůstaly v DD v Brně. Finančně zde bylo vše vypořádáno. Uživatelka dokázala, že umí s
penězi hospodařit, vždy s financemi vyšla,
včas měla vše uhrazené a ještě dokázala nějakou částku našetřit. Po krátké době samostatného bydlení se jí podařilo zajistit větší
byt a chtěla by usilovat o to, aby s ní mohly
bydlet i ostatní děti, které jsou momentálně
umístěny v dětském domově.
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Centrum“PRO“ Blansko –
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel: 516 411 400, mobil: 737 230 848, e-mail: centrum.aktivizace@blansko.charita.cz
Středisko 221, vedoucí služby v roce 2015 Bc. Kateřina Daňková,
od května 2016 Lenka Šebelová
Poslání
Poslaním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi při Centru“PRO“Blansko je
pomáhat terénní a ambulantní formou při překonávání obtížné situace rodinám s dětmi
na blanensku. Nabízíme praktickou pomoc v přirozeném prostředí rodiny, podporujeme
ji při aktivizaci vlastních zdrojů a tím napomáháme minimalizovat rizika sociálního znevýhodnění. Poskytovanými aktivitami umožňujeme těmto rodinám osvojení si životních
a výchovně vzdělávacích kompetencí, plnohodnotné trávení volného času a upevňování
vzájemných vztahů.
Cíl služby
Cílem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je podpora rodin s dětmi nacházející
se v tíživé životní situaci. Společnými silami hledáme řešení a směřujeme k tomu, aby uživatelé převzali odpovědnost sami za sebe, za svou situaci, dle svých možností, schopností
a dovedností. Námi poskytovaná služba je bezplatná, založená na motivaci a aktivizaci uživatele.
Cílová skupina
• rodiny s dítětem/dětmi v nepříznivé životní situaci, rodiny s nezaopatřeným dítětem
do 26 let
• rodiny, které pečují o dítě se specifickými potřebami
• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
• rodiny, které se setkaly s domácím násilím nebo se staly oběťmi trestných činů
• bez omezení věku
Poskytované služby jsou dle zákona č. 108/2006, o sociálních
službách a vyhlášky 505/2006
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• Sociálně terapeutické činnosti
• Pomoc při uplatňování práv
Sociální služba je poskytována formou terénní a ambulantní.
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V roce 2016
jsme podpořili
45 rodin.

Příběh

Ž

CENTRUM“PRO“ BLANSKO –
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

iji s manželem a máme tři krásné děti.
Věnujeme jim hodně času, snažíme se
s nimi trávit každý náš volný čas, podporujeme je. Máme však finanční problémy,
které jsme museli začít řešit. Řešení se našlo, ale bylo dosti bolavé. Přicházíme o dům,
ve kterém všichni žijeme. Mysleli jsme, že
dluh budeme splácet, ale rozhodnutí soudu
znělo: dům prodáme v insolvenčním řízení.
Do toho přichází další nemilá zpráva. Na
odbor péče o
dítě
přichází
anonymní
udání na to, že
se
nestarám
o
své
děti,
nedávám jim
najíst,
jsem
neschopná
a
neumím
ani
správně
nakoupit pro sebe
i děti. Obracím
se
tedy
na
odbor sociální
pomoci, který
mne a rodinu
nasměroval na Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi v Blansku. Pracovnice
mne přijala a vyslechla celý můj příběh.
V první řadě jsme se domluvily, že v rámci terénní práce nás pracovnice navštíví a
pokusíme se společnými silami najít řešení
našeho problému. Pracovnice se domluvily
s odborem péče o děti, že k nám budou dojíždět a sledovat, jak hospodaříme. Dalším
tématem pomoci bylo řešení insolvence.
Celá moje rodina spoustě věcem nerozuměla. Hlavně tomu, proč se musím z domu
i s rodinou přestěhovat, i když byl dům

stále právně ještě můj. Správkyně nechtěla
s mojí rodinou komunikovat, jen se snažila
přesvědčovat a trápit mé děti, že půjdou do
dětského domova. Pracovnice charity mi
pomohly najít jiné bydlení, dávaly rady, na
co se zaměřit, co si pohlídat, abychom s nájemní smlouvou a dalšími pravidly neměli
žádný další problém. Pomáhaly mi s doprovodem dcery do školy, když jsem byla
nemocná a manžel již v práci. Sestavovali
jsme
finanční
rozpočet,
abychom
uhradili nájemné a
měli
finance
na jídlo a ještě
si mohli něco
ušetřit. Celý můj
příběh zkomplikoval manžel
a jeho hráčská
závislost a další
těhotenství. Objevilo se kolem
mne
spousta
lidí, kteří měli
zájem o tom,
abych s manželem nebyla. Vše jsem s podporou ustála, s financemi nyní celá rodina
vycházíme a máme i střechu nad hlavou a
hlavně jsme všichni pohromadě a šťastní.
Celý náš příběh má další pokračování, a tak
nás pracovnice stále doprovází a snaží se
nás dovést k celkovému dořešení.
Nebýt pracovníků této služby, tak si
neumím představit, zda bych měla kde bydlet a zda bych vůbec měla děti i muže po
svém boku a hlavně i naše miminko. Děkuji
moc za spolupráci s charitními pracovníky.
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Centrum “PRO“ /pomoc rodinám, obětem/ Blansko
Klub Ratolest
Sladkovského 2b, 67801 Blansko
tel: 516411400, mobil: 731628943
Středisko 223, vedoucí projektu v roce 2016: Petra Veselá, Bc. Pavla Šimková
Poslání
Klub Ratolest je komplexní podpora a pomoc všem rodinám, rodičům s dětmi, rodinám
ohroženým negativními jevy, bez ohledu na jejich sociální situaci, národnost, vyznání či
etnikum.
Cíl služby
je posilování významu rodiny ve společnosti, kvalitních vztahů mezi generacemi, posílit
rodičovské kompetence při výchově a péči o děti, získat nové vědomosti. Umožnit rodičům
s dětmi vzájemnou výměnu zkušeností, aktivní a smysluplné společné trávení volného
času. Podpořit setkávání dětí s vrstevníky a celým rodinám zapojení do života komunity.
Cílová skupina
• rodiče s dětmi
• širší rodiny
• rodiny ohrožené negativními jevy
Věnujeme se oblastem činností
• Oblast odborného poradenství - základní individuální poradenství, odborné
poradenství (psychologické, právní, speciálně pedagogické, pedagogické, laktační,
fyzioterapeutické)
• Oblast vzdělávání - besedy, přednášky, kurzy, workshopy, osvětová činnost
• Oblast zájmová - pohybové aktivity, výtvarné dílny, jednorázové akce pro širokou
veřejnost, příměstské tábory
• Oblast podpory rodin a rodičů s dětmi - podpůrné a diskusní skupiny rodičů dětí se
specifickými potřebami (ADHD, poruchy učení, zdravotní postižení apod.)
Klub Ratolest je součástí komplexu služeb Centra „PRO“ /Pomoc Rodinám Obětem/
Blansko. Poskytuje prorodinné služby rodinám s dětmi z Blanska a blanenského regionu.
Klub Ratolest byl založen 1. 9. 1997. Je realizován díky finanční podpoře MPSV - Rodina,
Jihomoravského kraje, Města Blanska, Městyse Doubravice, nadačních příspěvků, místních sponzorů, darů a vlastních prostředků. Klub Ratolest je členem Odborného kolegia
prorodinných služeb Diecézní charity Brno a Sítě pro rodinu z. s. Na přípravě, realizaci a
vedení některých aktivit se podílejí dobrovolníci.

V roce 2016
Klub Ratolest poskytl
služby 896 rodinám
s dětmi a uskutečnilo
se 7488 kontaktů
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Příběh

P

CENTRUM “PRO“ /POMOC RODINÁM, OBĚTEM/ BLANSKO
KLUB RATOLEST

aní Zdenka byla mladá maminka
s roční dcerou. Do Klubu Ratolest
přišla, protože si nebyla jistá, jestli dobře vychovává svoje dítě. Měla také
konflikty s manželem. Neshody se týkaly
hlavně výchovy dcery, ale také společného
bydlení s rodiči manžela. Společné soužití
s rodiči bylo pro mladou maminku velmi
zatěžující. Měla pocit, že nemá žádný
osobní prostor, ve kterém by se cítila
dobře a bezpečně. Rodiče manžela
příliš zasahovali do výchovy dcery
a maminka se bála proti výtkám
prarodičů ohradit, protože si
nebyla jistá svými výchovnými postupy.

S mladou maminkou pracovali odborníci z Klubu Ratolest. Za jejich podpory si
maminka dokázala zmapovat a definovat
svoje výchovné postoje. Získala větší jistotu a dokázala lépe mluvit s manželem i
ostatními členy rodiny. Mladé mamince se
během spolupráce podařilo v rodině dohodnout pravidla a hranice společného
soužití a předcházet tak vzájemným
konfliktům a zvýšit pocit bezpečí a
pohody klientky i rodiny.
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Sociální služba byla od 1.9.2016 realizována v rámci
Individuálního projektu JmK, Projekt zajištění vybraných
služeb sociální prevence na území JmK.

Centrum “PRO“ /pomoc rodinám, obětem/ Boskovice
Sociální služba azylové domy
Dukelská 12b, 680 01 Boskovice
Tel.: 516 411 966, mobil.: 737 230 843,
e-mail: matka-dite.boskovice@blansko.charita.cz
Středisko 212, vedoucí služby v roce 2016: Bc. Jana Augustinová
Poslání sociální služby Azylové domy
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 svoji nepříznivou sociální
situaci.
Cíl služby
Cílem této služby je, aby se matky/ženy s dětmi, dokázaly postarat o sebe a své děti.
Zajistily a vedly samostatný plnohodnotný život v běžné společnosti.
Cílové skupiny spojené se ztrátou bydlení:
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
Za rok 2016
• osoby (matky/ženy s dětmi) bez přístřeší
využilo naši
sociální služby
Za děti se považují nezaopatřené děti a mládež od 0 – 26 let
Azylové domy
23 matek
Zásady služby
a 47 dětí.
• Respektování jedinečnosti každého člověka
• Individuální práce s uživatelem
• Týmová práce, profesionalita
• Empatie
• Pracovnice podporují uživatelky na cestě k dosahování jejich cílů v rámci individuálního plánování od počátku pobytu na AD.
Služba je poskytována nepřetržitě 24 hod. 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.
Následné bydlení po odchodu ze soc. služby AD využily 3 uživatelky se svými dětmi v bytech ( prostorách) fary v Sulíkově a v Doubravici nad Svitavou. Jde o příklad dobré praxe,
kdy matky i děti měli problém se soc. začleněním ve městě. S pomocí a podporou občanů
vesnic došlo k přijetí uživatelek s dětmi mezi sebe a ke stabilizaci jejich soc. situace.
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Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje,
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 je financován z Evropského sociálního fondu,
Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje

Příběh
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CENTRUM “PRO“ /POMOC RODINÁM, OBĚTEM/ BOSKOVICE
SOCIÁLNÍ SLUŽBA AZYLOVÉ DOMY

ejsmutnější je takový svět,
v němž vyrůstají smutné
děti.“

Mnohé maminky a děti v našem azylovém domě prožívají často něco nového
- například opravdové krásné a veselé
Vánoce, poprvé zde usínají s vědomím, že
jsou v bezpečí ony i jejich děti, poprvé jedou na výlet a hlavně – poprvé nejsou na
své zoufalství samy. Najdou tady klid před
životem, který žily a který je dovedl na práh
azylového domu. Mnohé pochopí, že zde je
vždycky někdo ochotný jim pomoci, získávají sílu věřit, že jim osud snad konečně
ukáže tu vlídnější tvář.
Zkušené pracovnice azylového domu
jsou maminkám oporou od prvních
do posledních dní pobytu.
Pomáhají jim v péči o sebe, děti,
domácnost, učí je hospodařit
s penězi, motivují je k tomu,
aby se učily novým věcem,
radí při hledání práce a
bydlení, školek i škol pro
děti atd..

Ženy touží mít normální život, ale pro
každou může mít úplně jinou podobu. Je
těžké pracovat s lidmi, kteří přichází z rozdílného sociálního prostředí, mají rozdílné hygienické i společenské návyky, různě přistupují k výchově svých dětí i ke skutečnosti,
že tady mají možnost učit se novým věcem
a dovednostem. Jejich pokroky a vůle či
nevůle pracovat na sobě často pramení i z
dob dětství, kdy jim chyběl jakýkoliv vzor
- model, který by jim byl příkladem a který
by je vedl. Psychický stav příchozích je
navíc negativně umocněn příběhem, který
je dovedl až do azylového domu. Maminky
zde žijí společně, každá rodina má svůj
byt, své soukromí, přesto jsou si stále
velice blízko i se svými starostmi,
notná dávka vzájemné tolerance a
porozumění mezi ubytovanými je
potřebná a nutná den co den. A
co se děje tam venku? Už raději
nechtějí ani vzpomínat a věří,
že ony už to zvládnou…
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Sociální služba byla od 1.9.2016 realizována v rámci
Individuálního projektu JmK, Projekt zajištění vybraných
služeb sociální prevence na území JmK.

Sociálně terapeutické dílny – Pěkná modrá Doubravice
Soukopovo náměstí 91, Doubravice nad Svitavou
tel.: +420 515 538 565, mobil: +420 732 747 952,
email: peknamodra@blansko.charita.cz
Středisko 213, vedoucí zařízení: Karla Změlíková, od 1.10.2016 Petra Veselá
Posláním je podporovat pracovní schopnosti uživatelů, kteří s ohledem na svůj zdravotní
stav nemají možnost zařazení na otevřeném ani chráněném trhu práce. Služba napomáhá
jejich osobnímu rozvoji a posiluje jejich samostatné kompetence prostřednictvím vhodných pracovních činností.
Cílem služby je rozvoj sociálních a pracovních dovedností a návyků
uživatelů a zvýšit tak jejich možnosti zapojení do společnosti.
Cílová skupina
• Osoby s chronickým duševním onemocněním
• osoby s mentálním postižením
• osoby se zdravotním postižením

Za rok 2016
proběhlo celkem 4981
intervencí, 300
kontaktů, služby
využívalo 16 uživatelů
a splnili celkem 186
uživateloměsíců.

Zásady poskytovaní služeb
• Zapojení uživatele do spolurozhodování o průběhu sociální služby
Uživatelé mají možnost na společném setkání plánovat aktivity a průběh služby.
• Respekt k osobnosti uživatele
Uživatel je akceptován i se zvláštnostmi svého projevu, které jsou podmíněny jeho
omezením
• Zohlednění momentálního stavu a možností uživatele a přizpůsobení aktivit
Uživatel sám rozhoduje o tom, do jaké míry se zapojí do činností dne.
Nabídka služeb
Základní činnosti poskytované ze zákona:
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb dle § 67 zákona 108/2006 a § 32 prováděcí vyhlášky 505/2006 v sociálně terapeutických dílnách se zajišťují v rozsahu těchto
úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začleňování
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
1/ nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností, 2/ pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným
sociálním prostředím.
Činnosti sociálně terapeutických dílen jsou podle zákona 108/2006 Sb. poskytovány bezplatně.
Maximální výše úhrady za zprostředkování stravy/oběda/ je 75,- Kč.

Provozní doba:
Služby poskytujeme ambulantní formou.
Pondělí – pátek 9.00 – 15.00 hodin
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Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence
na území Jihomoravského kraje,
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207
je financován z Evropského sociálního fondu,
Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje

Příběh

J

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY –
PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE

sem uživatel Pěkné modré již 10.
rokem. Když hodnotím uplynulou
dobu, jsem mnohem spokojenější než
na začátku. Za tuto dobu se mi podařilo se
lépe o sebe postarat. Začal jsem samostatně
bydlet. Bydlím v pronájmu, mám zažádáno
o obecní byt v místě bydliště. Během 6 let se
mi podařily, díky tomu, že jsem si
našel možnost přivýdělku,
splatit dluhy. Našel
jsem si trvalejší

práci. Jsem rád, že mohu docházet na Pěknou modrou, učím se vařit, postarat se o
sebe. Snažím se šetřit do budoucna, vybavuji si domácnost. Chtěl bych se ještě více osamostatnit a bydlet ve svém.
Cecil
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Spona – Společná Cesta –
Terénní Programy
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 351, e-mail: teren@blansko.charita.cz
Středisko 218, vedoucí služby do 30. 6. 2016 Jiřina Sovová,
od 1. 7. 2016 Mgr. Kamil Štěcha
Posláním služby
Posláním sociální služby SPONA – Společná cesta je vyhledávání a kontaktování osob v
jejich přirozeném prostředí, kteří řeší problémy nebo nepříznivou sociální situaci. Těmto
lidem poskytujeme podporu formou terénní pomoci.
Cíl služby je
• vyhledávání, kontaktování jedinců a rodin, nabízení pomoci a podpory při řešení
jejich obtížné situace
• podávání a vyhledávání informací týkajících se řešení jejich problémů
• pomoc při vyřizování osobních záležitostí
• pomoc a podpora v kontaktu s rodinou
• usilování o co největší míru jejich začlenění do společnosti
• motivovaní jedince/rodiny ke zvýšení sociálních dovedností a schopností
Cílová skupina
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohrožení
• osoby bez přístřeší
• osoby se zdravotním postižením
• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
• rodiny s dítětem/dětmi
• senioři
Zásady poskytované služby
• respekt základních principů lidské důstojnosti – rovnost, empatie, opravdovost,
vstřícnost
• snaha o aktivní přístup uživatelů při řešení osobních problémů
• profesionální vztah pracovník – uživatel
• individuální přístup k uživatelům
Služba je poskytována bezplatně a může být anonymní.
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V roce 2016 byla
služba poskytnuta
84 uživatelům, celkem
5.382 intervencí,
616 kontaktů a 87
jednání se zájemci
o službu.

Příběh

SPONA – SPOLEČNÁ CESTA –
TERÉNNÍ PROGRAMY

J

menuji se AMY. Své jméno i příjmení jsem si chtěla změnit z toho
důvodu, že jsem měla mnoho velkých
pohledávek u více věřitelů. Pracovnice
charitní poradny mně vyřídily insolvenci –
v tu chvíli jsem se musela se svojí finanční
situací smířit a přijmout ji.

V průběhu tří let, kdy insolvence
probíhá, jsem se vlastní vinou dostala opět do
dluhové pasti u jedné
kosmetické firmy.
V té době mně

také vznikl dluh na neuhrazené spotřebě
energií. Věděla jsem, že nesmím mít žádnou další pohledávku. A opět mi pomohli
pracovníci charity – terénních programů
SPONA – Společná cesta. Vedli mě krůček
po krůčku k úspěšnému vyřešení těchto
dluhů. Jsem velice ráda za jejich pomoc,
kterou mi dodnes poskytují, i za jejich obětavou pomoc při řešení dalších
mých osobních problémů.
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Centrum“PRO“ /Pomoc rodinám obětem/ Blansko
SPONA – rodinná politika
Komenského 19, 678 01 Blansko
Tel.: 516 411 400, mobil: 737 230 848
e-mail:spona.poradenstvi@blansko.charita.cz
Středisko 231, vedoucí služby v roce 2016: Petra Veselá,
od 1. 10. 2016 Bc. Kateřina Daňková
Poslání
Posláním projektu SPONA Blansko je komplexní podpora a pomoc všem rodinám, rodičům
s dětmi i jednotlivcům, kteří se mohou nebo se ocitají v ohrožení a jsou v agendě SPOD. Podporujeme rodiny s dětmi ve zkvalitňování a upevňování rodičovských kompetencí a v péči
o děti, v upevňování vzájemných vztahů, tak, aby došlo ke stabilizaci rodinného prostředí.
Cíl služby
Hlavním cílem je samostatně fungující harmonická rodina, která prostřednictvím aktivit
projektu Spona dosáhne stability, kvalitních vzájemných rodinných vztahů, odpovědného
přístupu k rodičovství, utvoření dobrého rodinného klimatu a získání správných rodičovských kompetencí.
Cílová skupina
• Rodiče s dětmi v agendě SPOD
• Rodiny s dětmi, i jednotlivci, které se mohou
ocitnout nebo se ocitají v ohrožení
• Biologické děti pěstounů
• Věkově neomezená
V rámci projektu nabízíme
• Základní individuální poradenství
• Individuální konzultace s odborníky
• Spolupráci s rodinou formou ambulantní a terénní
• Asistované kontakty
• Osvětové akce
• Vzdělávací akce
• Vzdělávání pěstounů

V roce 2016 využilo
služeb projektu SPONA
celkem 148 rodin, bylo
uskutečněno 704
kontaktů. Z toho základní
poradenství bylo
poskytnuto 81 rodinám,
93 kontakty.

Aktivity projektu SPONA jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana
práv dětí MPSV, jsou realizovány v průběhu celého roku. Aktuálně probíhající akce
jsou zveřejněny na webových stránkách www.blansko.charita.cz
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Příběh

T

CENTRUM“PRO“ /POMOC RODINÁM OBĚTEM/ BLANSKO
SPONA – RODINNÁ POLITIKA

ěhotná maminka, která společně
s dětmi bydlela v azylovém domě
v Blansku, spolupracovala se sociální pracovnicí azylového domu. Sociální
pracovnice jí doporučila užší spolupráci se
Sociálně aktivizačními službami či s pracovnicí projektu SPONA. Maminka spolupráci odmítala, neměla důvěru v nové
a neznámé pracovnice.
Spolupráce se měla
týkat psychomotorického
rozvoje dětí, které
nenavštěvovaly
mateřskou školu a chybělo jim
dostatečně podnětné prostředí.
Při
vzdělávací
akci v rámci projektu se maminka
zúčastnila

odborné besedy vedené speciální pedagožkou. Během besedy získala pocit důvěry
v odborníka a požádala o další spolupráci.
Při následných setkání se rozpovídala o
svých dětech, svěřila se se svým životním
příběhem. Mluvila také o dítěti, které čeká.
Pracovnice jí naslouchala, dále jí názorně
ukázala, jak lze všestranně děti rozvíjet
a učila ji vnímat
jejich
potřeby.
Doporučila
mamince
přihlásit
děti do mateřské
školy. Matka se
zúčastnila dalších
vzdělávacích akcí
a individuálních
konzultací.
Po
odstěhování
z
azylového domu
přihlásila děti do
mateřské školy.
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Zlatá zastávka Adamov –
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Komenského 322/6, 679 04 Adamov
Tel.: 515 531 152; 733 741 732, e-mail: z.zastavka.adamov@blansko.charita.cz
Středisko 211, vedoucí služby do 31.8. 2016 Klára Augustinová,
od 1.9. 2016 Lenka Šebelová
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 životní situaci, poskytovat odbornou pomoc, podporu a předcházet tak jejich
sociálnímu vyloučení.
Cíl služby
• poskytnout 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
Cílovou skupinu tvoří děti a mládež od 7 do 20 let (v individuálních případech do 26 let),
které jsou ohrožené společensky nežádoucími jevy nebo u kterých nastaly tyto problémy:
• výchovné – šikana, násilí, vydíraní, agresivní chování, trestná činnost,
konflikty s rodiči a autoritami
• vzdělávací – záškoláctví, špatný prospěch ve škole
• rizikový způsob života – promiskuita, rizikové sexuální chování, užívání návykových
látek, gamblerství, sprejerství
• sociální vyloučení
• 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
• zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• informační servis, základní poradenství
• poskytování podpory a individuální pomoci
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ZLATÁ ZASTÁVKA ADAMOV

N

aše zařízení pravidelně navštěvoval
22letý Daniel.

S rodiči se nestýká. Bydlel u bratra, ale
skončil na ulici. Začátkem zimního období
mu kamarád poskytl možnost přespávání v
jeho garáži. Jeho situace byla tak neúnosná, že ztrácel chuť žít. Daniel nemá hotovou
střední školu, a do školy se vrátit nechce.
Nechodil ani do
práce. Občas si
našel
nějakou
brigádu.
Snažili jsme se
ho
přesvědčit,
aby si dokončil
vzdělání,
ale
neúspěšně.
Na
tento krok neměl
Daniel dostatek
sil ani finančních
prostředků.
Do všech jeho
problémů se mu
ozvala
bývalá
přítelkyně,
a
oznámila mu, že
dítě, které má, může být pravděpodobně
jeho.
Žádala po něm test otcovství, ale ukázalo se,
že dítě není jeho. Prvotní nadšení odpadlo.
Daniel se rozhodl najít si práci a tím si vylepšil svoji finanční situaci. Poradili jsme
mu internetové stránky, kde se práce hledá,
ale Daniel psal životopis formou emailové zprávy, heslovitě a se spoustou pravopisných chyb. S dopomocí mu začaly chodit
na email nabídky práce z okolí, ale on tyhle
nabídky práce odmítal.

Po nějaké době snažení si Daniel s naší pomoci našel práci v Brně. Považoval to za
úspěch a jeho sebevědomí stouplo. Bohužel v té době bydlel u kamaráda v garáži, se
kterým se v té době pohádal a musel garáž
opustit. Kamarád mu vyhodil z garáže
všechny věci ven. Mezi věcmi byly i papíry k
nástupu do práce. Tyto papíry se již nenašly.
Daniel kvůli tomu práci nedostal. Ztratil
opět vůli, aby si
práci hledal.
Daniel navštěvoval naše zařízení
nadále, poskytovali jsme mu
psychickou
podporu. Byl ve
špatné fyzickém
i
psychickém
stavu.
Snažili jsme se ho
vyslechnout
a
podpořit v jeho
nepříznivé situaci. Dle jeho
slov by bylo nejlepší, aby se
přestěhoval
jinam, a mohl začít nový život.
Daniel po nějaké době našel práci, která
se mu zamlouvala a bavila ho. Tato práce
mu nabízela i možnosti firemní ubytovny.
Ovšem, aby mohl odcestovat, musel si půjčit
finance na cestu.
Tato nová práce se mu naskytla v jiném regionu, díky tomu mohl opustit prostředí,
které na něho mělo negativní vliv. Díky
novému prostředí se mu zvýšilo sebevědomí
a chuť do života.
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Centrum “PRO“ /pomoc rodinám, obětem/ Boskovice
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
mobil: 604 920 456, e-mail: sas.boskovice@blansko.charita.cz
Středisko 205, vedoucí služby v roce 2016: Bc. Jana Augustinová
Poslání
Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je návrat rodin s dětmi do běžného
života, předcházení kriminality dětí a mládeže na Boskovicku (obvod obecního úřadu obce
s rozšířenou působností). Podporujeme a pomáháme rodičům ve zvládání obtížných životních situací. Rodinu podporujeme v její samostatnosti a funkčnosti.
Cíl služby
Cílem služby je minimalizace rizik souvisejících se způsobem života rodičů a jejich dětí a
rozvoj kompetencí pro samostatný život. Rizika hrozící uživatelům určujeme a dosažení
cílů služby vyhodnocujeme v rámci individuálního plánování.
Cílová skupina
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)
V naší práci s uživateli klademe důraz na lidský vztah, bezpečný prostor a aktivity, jež
vedou k přebírání odpovědnosti za svůj život, k posilování kompetencí a doprovázení,
jež povedou k co nejvíce samostatnému životu uživatelů.
Poskytované služby jsou dle zákona č. 108/2006, o sociálních službách
a vyhlášky 505/2006

•
•
•
•

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv

Službu poskytujeme terénně a ambulantně v regionu Boskovicka.
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V roce 2016
jsme pracovali
s 25 rodinami,
kterým jsme poskytli
1515 jednotek
intervencí

Příběh

CENTRUM “PRO” /POMOC RODINÁM, OBĚTEM/ BOSKOVICE
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

P

an K. žil se svojí rodinou v malé vesnici, kde si společně s družkou koupili
rodinný domek na hypotéku. Narodila se jim holčička. Rodina se telefonicky
spojila se Sociálně aktivizační službou pro
rodiny s dětmi a potřebovala pomoci s vyřízením dávek hmotné
nouze a státní sociální
podpory. Poté rodina
fungovala
samostatně až do doby,
kdy paní P. těžce
onemocněla.
Rodině
byla
domluvena
ošetřovatelská
služba a domácí
hospicová péče
Oblastní charity
Blansko.
O
prázdninách
paní
P.
zemřela,
v té době byly dcerce
dva roky. Pan K. zůstal na
všechno sám. Vzhledem k tomu,
že matka nikdy nepracovala, nemá dítě
nárok na sirotčí důchod. Nově vzniklou
situaci otec těžce nese, nedaří se mu vyrovnat se smrtí partnerky a mnohdy se
cítí osamělý. Svoje dítě má velice rád,
ale uvědomuje si svoji nelehkou roli.
Rozhodl se kvůli dítěti přestat pracovat,
pomohlo se mu s vyřízením dávek hmotné
nouze, dávek SSP a vyřízením úmrtního lis-

tu. Podařilo se vyjednat dávku mimořádné
okamžité pomoci na dětskou autosedačku
a pračku. Pan K. má rodinný domek na hypotéku, platí 5.000 Kč měsíčně. Pracovnice
SAS s panem K. poslali žádost o finanční
podporu Nadaci Agrofert, nyní čekají na vyjádření. Je domluvena schůzka se starostou
obce o možné poskytnutí
finančního
daru z rozpočtu
obce.
Největší problém je s finanční
situací,
protože
h y p o t é k a
odčerpává velkou část příjmů
pana K. S rodinou je vedeno finanční
plánování,
dále
pracujeme
na
upevňování a získávání
rodičovských
kompetencí
– pomáháme s vytvořením denního a
stravovacího režimu dcery, předáváme
jednoduché recepty k přípravě vhodných
jídel pro dceru. Motivujeme otce ke smysluplnému trávení volného času s dcerou.
Hrozí sklouznutí do dluhové pasti, mohl
by přijít o střechu nad hlavou a v nejzazším
případě by mohlo dojít i k odebrání dcery.
Charitní doprovázení je důležité.
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Emanuel Boskovice Centrum denních služeb
U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: 516 454 604, mobil: 737 230 850
e-mail: emanuel.boskovice@blansko.charita.cz
Středisko 206, vedoucí služby v roce 2016: Bc. Alice Fialová
Poslání
Posláním sociální služby je poskytovat denní pobyt lidem s mentálním 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
• pomoc při rozvíjení osobnosti uživatele
• pomoc při rozvíjení schopností a dovedností s ohledem
na specifické potřeby uživatele
• podpora při upevňování hygienických návyků
• vedení uživatele k samostatnosti
• zvyšování sociální adaptability uživatele
• zdokonalování prvků komunikace u každého uživatele
Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoři 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
V roce 2016
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
navštěvovalo
a při obstarávání osobních záležitostí
Centrum denních
služeb
15 uživatelů.
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EMANUEL BOSKOVICE –
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

V

loňském roce jsme přijali do naší služby novou
pracovnici, pro kterou bylo snem pracovat právě
u nás. Mladé ženě s Aspergerovým syndromem,
která v minulosti byla klientkou jiné sociální služby v naší
organizaci, se splnil sen a my jsme mohli být jeho součástí.
No, není to nádhera?
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Emanuel Doubravice –
Týdenní stacionář
Soukopovo nám. 453, 679 11 Doubravice nad Svitavou
tel: 739 389 226, e-mail: emanuel.doubravice@blansko.charita.cz
Středisko 216, vedoucí služby v roce 2016 Bc. Hana Tenorová
Poslání
Posláním Týdenního stacionáře Emanuel Doubravice je poskytovat lidem se středně
těžkým až těžkým mentálním postižením a s kombinovaným postižením službu,
jejímž smyslem je na základě svých individuálních potřeb, možností a zájmů dosahovat
co nejvyšší míry samostatnosti.
Upevňováním získaných návyků uživatelů a rozvojem jejich specifických schopností
a dovedností se snažíme podporovat jejich samostatnost a soběstačnost.
Cíle služby
• Umožnit uživatelů zůstat součástí přirozeného společenství a žít v co největší míře
běžným způsobem života
• Udržení a posílení schopností a dovedností uživatele, které vedou k co největší
samostatnosti
• Zajištění základních potřeb uživatele, které si nemůže zajistit samostatně
• Uživatel, který má zajištěny a vyřešeny oprávněné zájmy
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou lidé se středně těžkým až těžkým mentálním postižením
a kombinovaným postižením, kteří dosáhli šestnáctého roku věku.
Kapacita
Týdenní stacionář – 9 uživatelů (dáno počtem lůžek)
Provozní doba
pondělí		
úterý		
středa		
čtvrtek 		
pátek 		
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7.00 – 24.00hod
00.00 – 24.00hod
00.00 – 24.00hod
00.00 – 24.00hod
00.00 – 15.00hod

V roce 2016
využilo službu
Týdenní stacionář
Emanuel Doubravice
9 uživatelů.
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EMANUEL DOUBRAVICE –
TÝDENNÍ STACIONÁŘ

atka, tři chlapci se středně těžkým
mentálním postižením a dcera
s lehkým mentálním postižením,
žili třicet let v části rodinného domu, která
byla dříve využívána jako nebytový prostor.
Podmínky byly nuzné, velmi nuzné. Chlapci měli to štěstí, že pravidelně využívali
služeb Týdenního stacionáře a měli tím
zaručenou pravidelnou stravu, hygienu a
také kontakt se
společenským
prostředím.
Sestra
ukončila
školní
docházku v praktické
škole a zůstala
doma.
Snaha
motivovat matku
udělat něco pro
lepší zázemí byla
zbytečná. Dceru
chtěla mít u sebe
doma a odmítala
ji alespoň někdy pouštět do
zařízení, kde by
mohla být mezi
svými vrstevníky.

byla natolik vážná, že starosta obce, který
mnoho let řešil s touto rodinou problémy,
usiloval o umístění chlapců do celoročního
zařízení. Došlo by tím k roztržení rodiny
s nedozírnými následky. Chlapci jsou na
matku i sestru velmi fixovaní.

Začala rychlá jednání se starostou obce,
hledaly se možné varianty a situace se
během
dvou
měsíců vyřešila se zdárným
koncem.
Rodině
bylo
zajištěno bydlení
v
krásném,
prostorném
d o m e č k u .
Chlapci
nadále navštěvují
Týdenní
stacionář, kde mají
svoje kamarády,
svoje místo ve
svém světě. Pro
dceru se našlo místo v terapeutických
dílnách, kde se
může
nadále
Neštěstí, v našem
zdokonalovat
případě
štěstí,
nechodí po horách, ale po lidech. Matka v dovednostech již získaných a učit se věpři pátečním vyzvedávání synů ze zařízení cem novým. A nebyl by to krásný konec
naznačila, že již od prosince mají výpověď našeho příběhu, kdybych nezmínila i to, že
ze současného bydlení, ale ona neví, jak mamince byla nabídnuta práce uklízečky,
tuto situaci řešit. Půl roku čekala, že se kterou přijala. Práci bere zodpovědně a je
situace sama vyřeší, ale bohužel, takový ráda, že je užitečná a dostane se do konzázrak nepřišel. Protože na výpověď ne- taktu se světem a ne jen světem u televizní
reagovala, s majitelkou bytu nekomu- obrazovky.
nikovala, byla jim odpojena voda. Situace
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Sociální služba byla od 1.9.2016 realizována v rámci
Individuálního projektu JmK, Projekt zajištění vybraných
služeb sociální prevence na území JmK.

Betany Boskovice –
Sociálně terapeutické dílny
Dukelská 68/12a, 680 01 Boskovice
Telefon: 516 452 147, e – mail: betany.boskovice@blansko.charita.cz
Středisko 207, vedoucí služby v roce 2016 Mgr. Irena Přibylová
Posláním Betany Boskovice - Sociálně terapeutických dílen je nabídnout podporu a pomoc
lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří se vinou svého hendikepu ocitli
v nepříznivé sociální situaci. Nabízíme jim zvýšení jejich soběstačnosti a možnost seberealizace prostřednictvím podpory zdokonalování pracovních návyků a dovedností.
Cílem služby je rozvíjet a zdokonalovat pracovní návyky v sociálně terapeutických dílnách
u osob, které nemají možnost uplatnit se na běžném trhu práce díky svému specifickému
postižení a umožnit jim zažít smysluplnou pracovní činnost individuálně přizpůsobenou
jejich možnostem.
Cílová skupina
Služba Sociálně terapeutických dílen je určena pro osoby od 16 let (po ukončení povinné
školní docházky) do 64 let s mentálním postižením lehkého a středního stupně a kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Uživatelům nabízíme
• práci v keramické a šicí dílně, ateliéru a nácvik péče o domácnost
• poskytnutí stravy (svačina, oběd)
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začleňování
• dramaticko-hudebně terapeutické aktivity
• informace a podporu potřebnou pro vykonávání oblíbených činností odpovídajících
věku a zájmům osoby
• vycházky do okolí, poznávací a zdravotní výlety, několikadenní pobyty
• účast na kulturních a společenských akcích
• psychologickou a duchovní službu, která je zajišťována externími spolupracovníky

V roce 2016
službu využívalo
29 uživatelů.

38

Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje,
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 je financován z Evropského sociálního fondu,
Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje
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BETANY BOSKOVICE –
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

„Neber to do ruky, něco si uděláš. Ať de ten
kluk vod toho,“ slyšel jsem často doma a
k tomu ty soucitný pohledy. Mluvily jasnou
řečí. Že jsem chudinka, od všeho radši dál.
Co jsem měl říct? Mohl jsem jenom pozorovat tátu při práci, nebo mámu. Ségru, jak vyplazuje jazyk. Pro ni jsem jenom ten, co nic
neumí, co ho k ničemu nepustí, aby něco. Za
koho se musí makat.
Motyka, lopata, vrtačka, šroubovák, to jsou
nebeský slova, ale tehdy neznámý, bez předmětu. Někdy se zapomněli a pro něco mě
poslali a pak zase ty pohledy,
když jsem přinesl, co se mi
líbilo. Přiznám, někdy i
schválně.
Když už jsem musel
ve futrech ohýbat
krk, aby se tolik
nepotkávaly
s
čelem, tak prej –
co s tím klukem?
Bavili se o tom,
v kuchyni přede
mnou, pořád v tom
dojmu, že nechápu.
Možná nechápu jejich
věci, ale cítím. Strach,
spěch, radost, to jsou pro mě
vůně.

Když jsem přijel do dílen na Betany, nejdřív
mě provedli všude. Odvedli mě do dílny a
řekli, ať si vyberu. Cosi jsem vzal, spadlo to,
ale nikdo se netvářil. Musel jsem to zvednout, teda.
Začal jsem v keramice s hlínou, pak jsem
v ateliéru zkoušel linoryty. Celkem mě to
bavilo, ale brzo zjistili, že mě to ještě víc
táhne k motorům. Ukázali mi věc, která seká
trávu. Dělá puf puf a čudí. Taky rambajs.
Začal jsem. Byla ta doba, tráva rostla rychle
a mě baví chodit po tom zeleným koberci. To se musí do kruhu anebo
tam a zase zpátky. Tráva
pak mizí a vylítává zase
bokem, ale už to není
úplně ta samá věc.
Přijeli
naši
a
máma
spráskla
ruce. Táta kroutil
hlavou, v životě
by ho to prý nenapadlo.
„Odedneška
se
staráš o trávník ty,“
řekl pak a koukal, co
já na to. Tak jsem se
usmál, aby věděl, že to
zvládnu.
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Betany Boskovice –
Týdenní stacionář
Dukelská 68/12a, 680 01 Boskovice
Telefon: 516 452 147, e – mail: betany.boskovice@blansko.charita.cz
Středisko 209, vedoucí služby do 30. 6. 2016 Mgr. Renata Musilová,
od 1. 7. 2016 Mgr. David Zachoval
Poslání
Posláním Betany Boskovice - Týdenního stacionáře je poskytovat pobytovou formou péči
osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které chtějí samostatně bydlet, avšak
potřebují určitou podporu. Posilováním jejich osobních kompetencí, schopností a dovedností jim dáváme prostor k jejich seberealizaci. Individuálním přístupem vedeme naše
uživatele k co největšímu osamostatňování, avšak s udržováním jejich přirozených vazeb s
jejich rodinami, příbuznými a přáteli. Podporujeme kontakt se společenským prostředím,
čímž chceme zlepšit kvalitu jejich života.
Cíle služby
Pomocí nabízených aktivit a činností u uživatelů rozvíjet a udržovat již získané dovednosti
a návyky vedoucí k jejich osamostatňování a smysluplnému trávení času. 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
Týdenní stacionář je poskytován osobám s mentálním postižením lehkého a středního
stupně a osobám s kombinovaným postižením od 18 do 64 let věku.
Uživatelům nabízíme
• ubytování a stravu (na přípravě stravy se podílejí i uživatelé)
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• 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 je poskytována od pondělí od 6:30 do pátku do 15:00 hodin.
O víkendu, kdy poskytování služby TS začíná v pátek v 15:01 hodin a končí následující pondělí v 6:29 hodin (služba o víkendu je poskytována max. 2 víkendy v měsíci)
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Příběh

BETANY BOSKOVICE –
TÝDENNÍ STACIONÁŘ

M

ilý muj deničku,
už fčera tomáš říkal, že nikdo nedokáže všechno a že ani Ajnštajn
by nedokázal všechno, ale kecal. Jako dycky
já to vim. Teda záleží. Kdyby Ajnštajn doma
bydlel, tak určitě ne. Jako ja.
DOMA. Máma - nemam čas, nemam čas se
s tebou parat nemam čas. JASITO UDĚLAM
SAMA. Ukaš. Pusť mě k tomu, něco si udělaš,
dyš chci umivat brambory nebo škrabat.
Někam leti, maže chleby a ja tam stojim
nebo si radši sesednu PROTOŽE Nemá to
cenu. Chtit něco dokazat, chtit bit sam za
zebe. Jako ty ostatní děcka. Muj bratranec,
segra nebo ta Jaruška odnaproti. Umej
si ruce si, řika
mama, je to na stole.
Ja VIM, že si mam
umejt ruce, vim to,
ale řika to pokaždy.
TEPLOU vodou!

ly a dou nikam. Pudeš na byty, bydlet. Řekla
máma, aby sem se naučila o sebe postarat.
Proč to říká, kdyš to sama nechce? Dyš mně
nenecha nic. Ale šla sem, protože umim
poslouchat a chci se o sebe starat.
Kecal tomaš a máma bude koukat. Seš šikolka. Instruktorka vi. Kdyš škrabu ty brambory kouka na mně, ale neděla to za mně!!! Du
si umit ruce, před večeři a ona řika, vemte
si přiklad z ni, nemusim nic říkat. A zítra si
upečeme dort. Taky vipereme. Uklidime si
samy, to zvladneme LEVOU zadni.
Se těšim aš jim ukažu, visavač totiš umim
zapnout
uplně
sama. Seš šikovna, řekne mi pracovnice. Ona vi.
Mam ji rada a musim ji říct že Tomaš
kecal. I ten Ajnštajn.

To sem si mislela. Dlouhy noci a
dlouhy dni. Roci
jako raci, sou poma-
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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 2016: Mgr. Martina Pospíšilová
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. Krizová pomoc je poskytována ambulantní i terénní formou.
Cíl služby
• informovaný uživatel, který je zorientovaný v situaci, ve které se ocitl
• uživatel, který za pomoci pracovníka vymezil kroky vedoucí k řešení problému
• uživatel, který pracuje na řešení problému
• uživatel ví, jak krizovou situaci zvládnout a překonat
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
• základní sociální poradenství
• pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
• důležité informace a kontakty
• pomoc při obstarávání osobních záležitostí
• pomoc při zajištění stravy v krizové situaci
• zprostředkování následné odborné pomoci nejen v rámci
Oblastní charity Blansko
Služba je poskytována bezplatně a může být anonymní.
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V roce 2016 jsme
měli 798 návštěv.

Příběh

K

OKNO DOKOŘÁN BLANSKO –
KRIZOVÁ POMOC

rizovou pomoc navštívila žena
s žádostí o pomoc. Její dcera opět
nebyla ve škole, hrozí jí opakování
ročníku. Před rokem se rozvedla a zůstala bydlet sama se svými dvěma dětmi
(syn - 6 let a dcera -12 let). Manžel si našel
jinou ženu, ke které se ještě před rozvodem
odstěhoval. Ona zůstala sama se svými dětmi v jejich bytě. Manžel jí byt nechal,
aby tam mohla i s dětmi dále
žít. Děti má žena svěřené
do své péče, otec je do
své péče nechtěl
a nežádal ani
střídavou péči.
Otec se s dětmi vídá jen
velmi zřídka.
Dcera,
velmi těžce
jejich
rozvod
nesla.
Často dává
ženě
jejich
rozvod
za
vinu, i když jí
to matka mnohokrát
vysvětlovala. O jejich otci
se snaží mluvit vždy
pěkně, ale není to občas

jednoduché. Dcera se více uzavírá do sebe,
málo mluví a došlo i ke zhoršení školního
prospěchu. Žena chodí do zaměstnání, kde
ji práce velmi baví, ale zvládat zaměstnání
a domácnost je občas nad její síly. Nemá nikoho, kdo by jí mohl pomoci. Přemýšlela o
zkráceném úvazku, zaměstnavatel by ji to
zřejmě umožnil, ale kvůli financím nechce.
Otec na děti platí alimenty, ale ona
sama platí nájem, domácnost, školy atd. S ženou rozebíráme její
obtížnou životní
situaci. Je velmi ráda, že
si mohla o
svých probl é m e c h
s
námi
otevřeně
pohovořit.
Nabízíme,
ž
e
v
případě
potřeby nás
může
opět
kontaktovat
a dále ji zprostředkováváme další
odbornou pomoc pro
ni i pro dceru.
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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 2016: Mgr. Jiří Papiž
Poslání
Posláním služby je v souladu s posláním organizace pomoc a podpora mužům bez domova
(bez přístřeší) a to zejména vytvořit jim 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
Naší službou chceme reagovat na nepříznivé situace lidí dané cílové skupiny a vycházet
vstříc při jejich řešení. Chceme poskytovat individuální pomoc a podporu s těmito cíli:
• zabezpečení základních lidských potřeb – hygiena, spánek, teplo, bezpečí, zázemí
• předcházet nebo mírnit zdravotní rizika vyplývající ze způsobu života těchto lidí
• vedení uživatele k soběstačnosti v hygieně
• zvýšit informovanost o možnostech řešení dané situace nebo jejího předcházení
• rozvíjet soběstačnost při zvládání nepříznivé situace
• předcházet ztrátě vlastní hodnoty, úcty k sobě i k druhým
• předcházet nebo mírnit konflikt lidí dané cílové skupiny a veřejnosti
Cílová skupina
Muži starší 18 ti let v nepříznivé sociální situaci nebo touto situací
ohrožené, kteří ji nejsou schopni řešit vlastními silami, zejména:
• osoby bez přístřeší
• osoby v krizi
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
• etnické menšiny

Za rok 2016
jsme poskytli službu
36 různým uživatelům.
Počet kontaktů
(odespaných nocí) byl
4 108, nejmladšímu
uživateli bylo 18let,
nejstaršímu 71 let.

Co nabízíme
• poskytnutí přenocování (přespání v suchu a teple)
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• základní sociální poradenství
• další podpůrné aktivity (zprostředkování kontaktu na návaznou službu)
Provoz
Na noclehárně je k dispozici 15 lůžek. Noclehárna je v provozu denně od 20.00 do 8.00
hodin. Uživatelé mají k dispozici společenskou místnost, kde mohou posedět u televizoru
a sníst si přinesené potraviny, a dále elektrický vařič k ohřátí jídel či uvaření kávy či čaje.

44

Příběh

NOCLEHÁRNA PRO MUŽE BLANSKO

P

říběh se datuje na začátek letošního
roku. Nejdříve byl telefonát z
nemocnice, kde se dotazovali, zda
je možné přivést klienta k nám na službu Noclehárna pro muže Blansko. Byl
převezen nejdříve na Nízkoprahové denní
centrum, kde jej pracovníci odkázali na Noclehárnu pro muže. Klient byl ve špatném
zdravotním stavu (po operaci kolene, ale
soběstačný), ze začátku nechtěl nic řešit,
byl smířený s tím, že již bude všem na obtíž. Nikoho, na koho by se mohl se svým
problémem obrátit, neměl.

ci. Po jejím úspěšném zvládnutí se mu podařilo najít si zaměstnání, najít ubytování
na ubytovně v Blansku s tím, že si z prvních
několika výplat našetřil na to, aby za několik měsíců mohl bydlet v podnájmu v bytě 1
+ 1, což se mu podařilo.
V současné době žije společně s přítelkyní.
I složité příběhy mohou končit happyendem!!!

Po důkladném rozhovoru se sociálním pracovníkem služby si určil
cíle do budoucnosti. Postupem
času se společným úsilím podařilo vyřídit dávky hmotné nouze, následně klient
podstupoval rehabilita-
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Stará fabrika Blansko Nízkoprahové denní centrum
Sadová 149/2, 678 01 Blansko
tel.: 516 412 137 e-mail: dennicentrum@blansko.charita.cz
Středisko 224, vedoucí služby v roce 2016: 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.
Cíl služby
Naší službou chceme reagovat na nepříznivé situace lidí dané cílové skupiny a vycházet
vstříc při jejich řešení. Chceme poskytovat individuální pomoc a podporu s těmito cíli:
• 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
Muži i ženy starší 18 ti let v nepříznivé sociální situaci nebo touto situací ohrožené, kteří ji
nejsou schopni řešit vlastními silami:
• osoby bez přístřeší
• přebývají v bytových podmínkách ohrožujících zdraví nebo život
• nemají rodinné ani jiné zázemí či vazby na rodinu
• osoby v hmotné nouzi • osoby propuštěné z výkonu trestu
• propuštěné ze zdravotnických, školských zařízení nebo ústavní péče
Co nabízíme:
• jednoduché jídlo a nápoje
• možnost osobní hygieny
• ošacení
• základní sociální poradenství
• pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
(pomoc při jednání s úřady, hledání zaměstnání aj.)
• pomoc při obstarávání osobních záležitostí
(pomoc při vyřizování dokladů, sociálních dávek a jiné)
• další podpůrné aktivity (umožnění telefonu dle individuálního
posouzení pracovníka)

V roce 2016
využilo službu 148
různých uživatelů, z toho
116 mužů a 32 žen,
při 3728
kontaktech.

Provoz
Na službě je k dispozici 10 míst v jeden okamžik. Nízkoprahové denní centrum je otevřeno
ve všední dny od 7.30 – 11.30 hodin a následně od 12.30 – 15.30 hodin.
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Příběh

P

STARÁ FABRIKA BLANSKO NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM

an Ž. chodí na nízkoprahové denní
centrum od letošního roku. Bude mu
27 roků a vychovávali ho prarodiče.
Má tři mladší nevlastní bratry. Po základní škole se šel učit automechanikem. Na
škole mezitím poznal „trávu“. Ztratil
nejlepšího kamaráda, protože
se vyspal s jeho holkou.
Nedoučil se, skončil
v prváku. Kamarád
na
něho
svedl, že ukradl
jednomu
známému
marihuanu.
Pan
Ž. z něho
začal mít
st rach,
protože
měl
ve
z v y k u
vyřizovat
si
problémy
ručně. Začal pít,
a i když se krádež
vysvětlila,
tak
s pitím nepřestal. Zkusil obor truhlář, ale opět
ho nedodělal. Nikdy se nedoučil.
Jednou opilý prorazil pěstí výklad a za
způsobenou škodu dostal alternativní trest
odpracovat hodiny. Hodiny neodpracoval a
šel na 30 dní do výkonu trestu. Po návratu
z vězení se na dva roky přestal stýkat s lidmi. Řekl, že to byly nejlepší dva roky jeho
života, protože se mu nestávaly špatné
věci. Po dvou letech se objevil jeden z jeho

bratrů a přestal „pohodový“ život. Začal
znovu pít, a i když bratr po čase odešel, u
pití zůstal. Když mu bylo 26 let, zemřel mu
otec, se kterým se nestýkal. Z dědictví dostal 165 000 korun. Zavolal druhému bratrovi a ten začal žít rovněž u babičky.
Během čtyř měsíců peníze
z dědictví rozházeli a přišel trest 2
roky za násilnou
trestnou
činnost. Babička zemřela,
když byl
pan Ž. ve
výkonu
trestu.
Když mu
bylo 26
let,
byl
z vězení
propuštěn
a
zjistil,
že v domě
bydlí i jeho
bratři. Všichni
pili a navzájem se
v opilosti napadali
noži nebo střepy z lahví.
Pan Ž. dostal vykázání z domu
na deset dní, protože se na něj bratři domluvili a zavolali policii. Po deseti dnech se
do domu vrátil a prý to byla chyba. Bratři
se prý proti němu spojili a řekli mu, že jsou
tři a on sám, takže proti nim nemá šanci.
Už se tam nechce vrátit. Nyní přespává na
noclehárně a využívá i nízkoprahové denní
centrum.
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Linka důvěry Blansko
Komenského 19, 678 01 Blansko
Tel.: 516 410 668, 737 234 078
e-mail: soslinka.blansko@charita.cz
Středisko 210, vedoucí služby roce 2016 Mgr. Miroslav Doležel
Poslání služby
Posláním služby Linka 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. Poskytnuté služby by měly vést
k opětovnému začlenění uživatelů do jejich přirozeného prostředí i do společnosti. Poskytnout jim porozumění, podporu a doprovázení k překonání krizové situace a zvládnutí
obtížné situace.
Cíl služby
Informovaný, stabilizovaný, zorientovaný člověk. Člověk, který ví, jak řešit svoji situaci.
Cílová skupina
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, imigranti a
azylanti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, 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 byla poskytována v období duben až září každý všední den od 7:00 do 22:00 a
v měsících leden, únor, říjen až prosinec nepřetržitě pro celou populaci.
Službu bylo možné využít i přes Skype, každý všední den od 14:00 do 18:00 hodin.
Skype jméno: linka.duvery.blansko
Při hledání pomoci, podpory a informací v obtížné životní situaci mohli lidé využít našeho
internetového poradenství formou e-mailové korespondence. Dotaz poslali přímo na
e-mail: pomoc@blansko.charita.cz.
Za rok 2016 zaznamenala služba Linka důvěry Blansko 3 069 kontaktů, z nichž bylo 1 673
hovorů.
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Příběh

LINKA DŮVĚRY BLANSKO

N

a LD volává žena, která trpí
duševním onemocněním. Pravidelně navštěvuje lékaře i psychologa.
Její manžel pracuje na směny, takže když
je sama doma, dopadají na ni neblahé vzpomínky z minulosti a zneschopňují ji vykonávat nějakou činnost. V té chvíli ji pomáhá
volat na LD a s pomocí pracovníka se s tímto
stavem vyrovnává.
Jindy není schopna dojít do obchodu,
přestože ví, že nákup je nezbytný. I tehdy jí
hovor s někým naslouchajícím,
který jí situací provede,
pomůže.

své práce mívá i vystoupení na veřejnosti,
které ji stresují. Když potřebuje, konzultuje svoje pochybnosti s pracovníkem linky.
Velkou výhodou je, že se může na linku
důvěry obracet kdykoli, protože funguje
nonstop.
Nedávno prožila krizovou situaci, kdy bylo
třeba se vyrovnat se smrtí blízkého člověka.
I tehdy jí byla LD nablízku, pracovníci ji doprovázeli v jejím truchlení.
Někdy stačí svoje pochybnosti
říci nahlas a s někým se o
svoji starost podělit.

Paní pracuje s dětmi,
někdy si není jistá,
zda práci vykonává
správně a v rámci
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Chráněné bydlení Olešnice
Cihelna 620, 679 74 Olešnice
mobil: 737 460 230, e-mail: chb.olesnice@blansko.charita.cz
Středisko 247, vedoucí služby v roce 2016 Ing. Marie Adamcová
Poslání
Poskytujeme bydlení a péči uživatelům podle jejich potřeb tak, aby mohli v maximální míře
žít běžným způsobem života.
Cíl
Cílem služby je spokojené žití v Chráněném bydlení s individuální péčí, poskytovanou
v takovém rozsahu, aby mohli uživatelé žít v tomto zařízení a přitom udržovali kontakty
se svým okolím.
Cílová skupina
Chráněné bydlení je určeno pro dospělé lidi od 27 let po starší seniory 80 let a výše, kteří
z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění potřebují pomoc jiné fyzické osoby
Poskytované úkony:
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• poskytnutí ubytování
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
V roce 2016 byla služba
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
poskytnuta 10 lidem.
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí
• pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně.
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Příběh

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ OLEŠNICE

P

říběh začíná jako pohádka a pro naše- na rtech! Je společenský, rád si vyjíždí
posedět s ostatními obyvateli ven pod perho klienta se pohádkou i stal.
golu, kde se částečně stará o malý záhonek.
Byl jednou jeden pán, bydlel sám v by- Za nepříznivého počasí přijíždí výtahem
tovce ve třetím poschodí bez výtahu, navíc do společenské místnosti, kde společně
odkázaný na invalidní vozík, tedy prak- s ostatními sleduje filmy, zapojuje se do
ticky uvězněný ve svém bytě. Jeho jedi- hraní společenských her, účastní se besed,
nou denní činností bylo sledování televize, přednášek, společného čtení knih, případpřípadně poslouchání rádia. Toužil po ně s pomocí pečovatelek tvoří výrobky, se
změně a po jiné náplni svého života, chtěl kterými následně dělá radost přátelům i
se dostat mezi ostatní lidi a přiblížit se jim. spolubydlícím.
Rozhodl se, že pro změnu něco udělá. Věděl,
že se v Olešnici bude otevírat Chráněné Po dvouletém pobytu v novém prostředí
bydlení, kam si podal žádost o umístění. si uvědomuje, že i v těžké životní situaci a
Jelikož splňoval všechny požadavky, bylo se zdravotním postižením se dá žít kvaljeho žádosti vyhověno. Počáteční změna itní život. Nyní si je vědom toho, jak moc
prostředí byla pro něho velice těžká, ale ovlivnilo jeho dnešní život jedno zdánlivě
díky novým přátelstvím a přístupu pra- nepatrné rozhodnutí pro změnu. Rozhodcovníků se rychle adaptoval na nové pros- nutí začít žít nově v novém domově, kde
našel nové přátele a jeho život dostal
tředí. Zanedlouho se v chráněném
nový rozměr, smysl a řád.
bydlení cítil jako doma.
Díky své vlídné a
přátelské
povaze
se
brzy
stal
člověkem,
za
kterým
si
chodí
ostatní obyvatelé
Chráněného
bydlení rádi
popovídat, pro
mnohé se stal
přítelem. Kdokoli od tohoto pána
odchází, má úsměv
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Středisko vzájemné humanitární pomoci
Komenského 19, Blansko
tel.: 516 417 351, mobil: 725 478 339 e-mail: petr.kolmacka@blansko.charita.cz
Středisko 235, vedoucí služby v roce 2015 – Anna Baláková,
od 1. 8. 2016 Petr Kolmačka
Cíl služby
Cílem Střediska 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 a na nové nemají finanční prostředky.
Humanitární sklad
Humanitární sklad se nachází v Blansku na ulici Gellhornova. 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.
Jedná se především o nábytek, matrace, bílá domácí technika – ledničky, pračky, sporáky,
kočárky, stoly, židle. Taktéž zájemci o výše uvedené věci se zde mají možnost opět telefonicky domluvit, co by konkrétně potřebovali, případně zajistit po domluvě i dovoz. V roce 2016
byla poskytnuta tato pomoc 39 osobám při 49 návštěvách.
Charitní šatník
Charitní šatník má své sídlo na Písečné v Blansku v blízkosti nábytku Nejči. Zde probíhá
vždy 1 x měsíčně (první středu v měsíci) v době od 12 do 18 hodin sběr šatstva a drobných
domácí potřeb.
Výdejní dny pro veřejnost:
Pondělí		

14.00 – 17.30 hod.

Úterý

8.00 – 10.00 hod.

Lidé přivážejí a nosí nepotřebné oblečení (dětské, dámské i pánské), pokud možno vyprané,
nejlépe v krabicích od banánů nebo v igelitových pytlích. Naše pracovnice a dobrovolnice
šatstvo vytřídí a ukládají na ramínka a do regálů, kam si v první řadě chodí vybrat vhodné
ošacení uživatelé našich sociálních služeb (klienti Oblastní charity Blansko). Dáváme taktéž možnost vybrat si věci i sociálně slabším obyvatelům Blanska a okolí (veřejnosti).
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 roce 2016 bylo
poskytnuto oblečení
175 osobám
při 682 návštěvách
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“Kdo nedělá nic
pro druhé, nedělá
nic pro sebe.”
Johan Wolfgang von Goethe
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Nesociální služby pro seniory a lidi
se zdravotním postižením
ASITAXI
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 825, mobil: 733 755 939, středisko 244
Provozní doba
Pondělí až pátek od 7.00 – 15.30 hod • Víkendy, svátky – dle předchozí domluvy
V roce 2016 uskutečnila služba ASITAXI:
91 přeprav klientů • 17 přeprav nábytku • 77 přeprav pomůcek

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Sadová 149/2, Blansko, PSČ 678 01
tel.: 516 410 825, mobil: 737 230 836, e-mail: pujcovna@blansko.charita.cz
Středisko 237, vedoucí do 30.9. 2016 Bc. Soňa Kubíková
od 1.10. 2016 Romana Holcnerová, DiS
Provozní doba
Pondělí až pátek od 7.00 do 15.30 hod.
Pomůcky jsou zapůjčovány všem bez rozdílu věku i místa bydliště na základě smlouvy
s roční platností, kterou lze opakovaně prodloužit. Nájemné se řídí platným ceníkem,
platba probíhá pravidelně 1x za měsíc. V roce 2015 jsme zapůjčili pomůcky 413 klientům.
K dispozici jsme měli 349 různých pomůcek (polohovací postele, invalidní vozíky, toaletní
křesla, chodítka, zvedáky, sedačky do vany, jídelní stolky ...)

PEDIKÚRA
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 825, mobil: 737 519 637, STŘEDISKO 238
Pedikúra je poskytována v odpoledních hodinách vyškolenými pedikérkami v domácnosti klientů, a to na základě předešlé telefonické dohody termínu. V roce 2016 jsme provedli
239 pedikúr

KUCHYŇ BETANY BOSKOVICE
tel.: 739 389 227
e-mail: kuchyn.betany@blansko.charita.cz
Středisko 229, vedoucí kuchařka: Lenka Svobodová
V roce 2016 bylo v kuchyni Betany uvařeno 16 800 obědů. Podílíme se také na přípravě
občerstvení k různým charitním akcím během roku. Kuchyně nabízí stravování klientům,
pracovníkům Betany a možnost odebírání obědů využívají i senioři. Zaměřujeme se na
zdravá a odlehčená jídla z čerstvých surovin. Při přípravě pokrmů pomáhají uživatelé
sociálně terapeutických dílen Betany.
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“Ničemné je
nepodat ruky těm,
kdo klesli.”
Lucius Annaeus Seneca
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Přehled hospodaření
Oblastní charity Blansko v roce 2016
Přehled hospodaření Oblastní charity Blansko v roce 2016
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1 Dotace od ministerstev
2 Nadace a nadační fondy
3 Příjmy od zdravotních pojiš'toven
4 Ostatní provozní výnosy
5 Dotace od místních samospráv
6 Příspěvky od EU
7 Vlastní tržby
8 Ostatní úroky
9 Dotace od JM Kraje
10 Sbírka a dary
11 Příspěvek od úřadu práce
12 Zúčtování fondů
13 Vlastní tržby - Individuální projekt JMK
14 Dotace JMK § 101a (bývalé MPSV)
15 Prodej DHM
Celkem

8
0,001%

7
15,53%

6
0,44%

4 117 857,00 Kč
5 295,00 Kč
8 163 585,46 Kč
1 954 488,78 Kč
4 542 399,00 Kč
247 461,68 Kč
8 720 452,73 Kč
419,57 Kč
5 181 381,00 Kč
1 609 672,55 Kč
895 617,00 Kč
1 911 519,30 Kč
3 350 282,00 Kč
15 360 700,00 Kč
108 000,00 Kč
56 169 131,07 Kč
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0,001%
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1,595%
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Přehled hospodaření Oblastní charity Blansko v roce 2016
Výdaje
11,42%

3,50% 2,26%
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2

6,13%

3
4
5
6

4,11%

54,68%

17,69%

1 Mzdové náklady
2 SOC + ZDR pojištění
3 Odpisy DIM
4 Materiální a režijní náklady
5 Daně a poplatky
6 Energie a služby
7 Investice
8 Ostatní náklady
Celkem

56

7
8

30 697 355,68 Kč
9 931 604,41 Kč
2 310 161,00 Kč
3 440 957,53 Kč
114 938,69 Kč
6 411 882,73 Kč
1 966 180,05 Kč
1 267 093,04 Kč
56 140 173,13 Kč

54,68%
17,69%
4,11%
6,13%
0,20%
11,42%
3,50%
2,26%
100,00%

“ Vždyť se i
o tebe jedná,
když sousední
stavení hoří.”
Quintus Flaccus Horatius
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Kontakt:
OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel./fax: 516 417 351
e-mail: blansko@blansko.charita.cz
www.blansko.charita.cz
Běžný účet:
KOMERČNÍ BANKA BLANSKO
č. účtu: 15635631/0100
Oblastní charita Blansko je jednou z oblastních charit brněnské diecéze.
V roce 2016 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 své pomoci
a vzájemné pomoci s důrazem na respektování lidské důstojnosti.
Sazba a ilustrace: BcA. Petra Štichová

