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ÚVODNÍ SLOVO  

Rok 2016 se nesl ve znamení oslav 50. výročí založení ÚSP Jinošov, 
který se transformoval do našeho Domova bez zámku Náměšť nad 
Oslavou. Symbolem výročí se stala pečeť, která nás provázela celým 
rokem. Stálo na ní motto: A pořád nás to baví.  
Neznamená to, že úplně každý den roku jdeme do práce či z práce s 
nadšením. Rozumíme tím, že svoji práci děláme rádi, a že se ji 
snažíme dělat dobře. Že jsme připraveni řešit problémy a posouvat 
klienty a organizaci dál. 
ÚSP Jinošov vznikl před padesáti lety z bývalého Domova důchodců 
Jinošov. Jednoho dne začali na zámek Schönwald mezi seniory 
přibírat lidi s mentálním postižením a postupně se osazenstvo 
obměnilo. Je tedy těžké určit přesný den našeho vzniku.  A tak jsme 
oslavy rozprostřeli do celého roku. Slavili jsme spolu s našim 
zřizovatelem, zástupci obcí a spřátelených organizací, svoji letní 
oslavu si řádně užili klienti v Pucově, slavili jsme s dobrovolníky a 
sponzory a na závěr roku také s našimi milými zaměstnanci. 
Kromě oslav jsme samozřejmě pracovali. Stabilizovaly se a ještě lépe 
zabydlely jednotlivé domácnosti. Pokračovalo sžívání s  místní 
komunitou.  Začali jsme připravovat nové webové stránky organizace 
a spolupracovat s novými subjekty. V průběhu roku jsme předávali 
naše zkušenosti dalším organizacím v transformaci.  Ve spolupráci s 
Krajem Vysočina jsme v květnu v Náměšti nad Oslavou uspořádali 
konferenci s názvem “Ve svém a po svém”, která cílila na téma 
transformace sociálních služeb na Vysočině. Rozjeli jsme jednání o 
vzniku nadačního fondu. Učili jsme se vyrovnávat s úmrtím našich 
klientů. Sžívali jsme se s nově příchozími obyvateli Domova bez 
zámku.  

Rozšířili jsme prostory zahrádky kavárny Pohodička, kde začalo 
pracovat víc lidí s hendikepem. Odehrálo se mnoho malých příhod s 
velkou důležitostí pro naše klienty.    
Padesátkou to nekončí, jedeme dál. V sociálních službách není nikdy 
hotovo. Každé ráno začínáme znovu a znovu tvořit svět, kde lidé s 
mentálním postižením mohou žít plnohodnotný život v přirozeném 
prostředí. Díky Vám za to. 
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První plně transformovaná příspěvková organizace kraje Vysočina. 
Poskytujeme pomoc a podporu lidem s mentálním, případně kombi -
novaným postižením od 18 let věku.  
 
Adresa: 
Vítězslava Nezvala 115, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
IČ: 71184601 

Statutární zástupce: 
Mgr. Hana Šeráková 
Tel.: 739 323 711 
e-mail: reditelka@domovbz.cz 
 
MISE organizace: 
Sociální služby respektující individualitu každého člověka. 
 
VIZE organizace: 
Poskytováním našich služeb chceme dosáhnout začlenění a setrvání 
lidí se zdravotním postižením v přirozeném prostředí.  
 
Ve všech našich sociálních službách se řídíme těmito zásadami:  
•  ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy 
•  respektování práv uživatelů 
•  týmová spolupráce a komunikace 
•  podpora individuálního rozhodování uživatelů i zaměstnanců 
 
Pro lidi s mentálním postižením nabízíme tyto služby: 
Pobytové: 
•  chráněné bydlení - 47 osob 
•  domov pro osoby se zdravotním postižením - 23 osob 
•  odlehčovací služba - 3 osoby 
 

Ambulantní: 
•  denní stacionář - 30 osob  
•  sociálně terapeutická dílna - 6 osob  

STATISTIKA 2017 

Celoroční pobytové služby: 
Průměrný věk klientů: 56 let 
Složení klientů dle pohlaví: 60 mužů, 10 žen 
Zahájení poskytování služby: 6 osob 
Ukončení poskytování služby: 4 klienti umřeli 

 
 
Obložnost pobytových služeb: 
chráněné bydlení - 99,6% 
domov pro osoby se zdravotním postižením - 98,7% 
odlehčovací služba - 58,3% (služba byla poskytnuta celkem 14 klientům) 

 
Rozdělení klientů podle míry podpory, kterou potřebují od pracovníků: 
•

 

nízká míra podpory – klient zvládá základní sebeobsluhu, pracovník 
poskytuje pouze dohled, případně podporu při vykonávání složitějších 
činností cca 1–7 hodin denně 

•  střední míra podpory – klient 
potřebuje podporu cca 8–16 
hodin denně při většině čin -
ností  
•  vysoká míra podpory – klient 
potřebuje celodenní podporu 
při většině činností provádě -
ných zcela ne velkou asis -
tencí pracovníků 

DOMOV BEZ ZÁMKU  



6 7

Věková struktura klientů:

STÍŽNOSTI, PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY

DOMÁCNOSTI
 

•  Náměšť nad Oslavou, Jana Nerudy 

•  Náměšť nad Oslavou, Křišťálov 

Organizace dbá na evidování a řešení všech stížností, připomínek a 
podnětů klientů i dalších osob. 
V roce 2016 jsme evidovali 2 stížnosti, které byly podány písemně.  
V prvním případě se jednalo o spor mezi klienty.  Druhá stížnost se 
týkala porušování vnitřních pravidel ze strany klientů, ale i 
pracovníka. Obě stížnosti byly řádně prošetřeny a o přijatých 
opatřeních byli iniciátoři posléze informováni.  
Během roku bylo podáno několik ústních podnětů a připomínek 
k poskytování sociálních služeb, které byly vyřešeny obratem. 

Naší domácnosti se přezdívá vila. Nejspíš je to tím, že patřila mezi 
první pronajaté prostory, kde jsme se po přestěhování z Jinošova 
zabydleli. A prostě nám tak připadala, jako vila. Byl to pro nás 
neskutečný přepych a naděje na lepší zítřky.  

Vilu jsme se rozhodli si ponechat, zrekonstruovali jsme ji a teď se zde 
snažíme žít tím nejobyčejnějším životem. Chodíme pracovat do 
kavárny Pohodička, učíme se pracovat s počítačem, hospodařit se 
svými penězi. Domácí práce nevyhledáváme, ale víme, že i ty jsou 
součástí běžného života a nelze se jim vyhýbat. Ve volném čase se 
moc rádi chodíme bavit na diskotéky nebo koncerty. 

Dvě 
domácnosti 
přezdívané 
Křišťálov, nám 
též naplnili 
naděje na 
lepší zítřky a i 
přes 
počáteční 
technické 
potíže, si zde 
užíváme 
každý den naplno.  Během několika let jsme se naučili nakupovat, 
vařit, uklízet či prát. Mezi nejtěžší oříšky patří hospodaření s penězi. 
Tady potřebujeme hodně podpory od pracovníků.  Učíme se peníze 
rozeznat, poznáváme jejich hodnotu, sčítáme, odčítáme, 
rozhodujeme se, co si můžeme koupit hned a na co si musíme 
našetřit, učíme se sestavit si nákupní seznam. Někdy to není 
jednoduché, ale nevzdáváme se. Víme totiž, že překonávání různých 
překážek patří k běžnému životu, který se snažíme žít. 
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•  Jaroměřice •  Hrotovice

V roce 2016 jsme domácím grilováním pod pergolou oslavili druhé 
výročí od nastěhování do našeho nového, vlastně rekonstruovaného 
domu. Loňský rok se nesl ve znamení několika změn. Smutnou 
událostí pro nás bylo úmrtí několika našich přátel z domečku. Město 
Hrotovice nám darovalo sociální hrob, dostali jsme tak možnost 
důstojného uložení zpopelněných ostatků naších tří zesnulých přátel 
na místním hřbitově. Mnohem radostnější byly změny ve způsobu 
trávení našeho volného času. Začali jsme pravidelně jezdit do 
zahradní terapie v Balinách, využívat canisterapii a muzikoterapii. 
Naši terapeutickou dílnu, zaměřenou především na práci s hlínou, 
jsme otevřeli pro veřejnost. V průběhu roku jsme organizovali 
několik akcí spojených s tvorbou keramiky a pletení košíků z papíru 
buď pro dospělé osoby, nebo pro děti.  Sešli jsme se tak s novými 
lidmi a poznali nové přátele. V Hrotovicích jsme jednoduše už doma. 

V Jaroměřicích jsme opravdu už dva roky doma. Protože se říká 
postav dům, zasaď strom… a přesně to jsme udělali v roce 2016. Díky 
finančnímu daru města Jaroměřice nad Rokytnou jsme osázeli naši 
zahradu několika ovocnými stromy a keři. A nejenom to. S městem 
jsme se sžili natolik, že se bez naší účasti neobejde téměř žádná akce, 
která zde proběhne – chodíme na výstavy, účastníme se prohlídek, 
poslechneme si přednášky, jsme při zahájení různých významných 
událostí a bavíme se při hudbě a tanci. Přesto jsme nezapomněli ani 
na naše staré přátele a nadále se s nimi setkáváme při různých 
příležitostech v Hrotovicích, Náměšti nad Oslavou nebo také v 
Pucově. 
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•  Pucov •  Velká Bíteš

Čas plyne jako voda, a i když se to nezdá v Pucově žijeme už dva roky. 
Také jsme to náležitě oslavili. Pozvali jsme pár sousedů a přátel, 
poseděli jsme a probrali všechno možné. Svou návštěvou nás poctil 
i pan starosta a naše paní ředitelka. Sblížení s obyvateli Pucova   a 
upevnění dobrých sousedských vztahů bylo pro nás velmi důležité.  

Velký význam má pro nás i to, že zastupitelé v čele s panem starostou 
nám nabídli pro naše klienty místo posledního odpočinku -  hrobové 
místo na hřbitově v Jasenici. Po zhotovení náhrobku došlo 
k vysvěcení otcem Požárem. Po krátké pobožnosti zde byla uložena 
urna        s ostatky pana Františka. O hrob se vzorně starají pracovnice 
spolu s klienty z Pucova. 

Zpočátku jsme měli obavy, co že to budeme dělat v takové malé 
vesničce, ale časem se ukázalo, že i tady se ,,žije“. Místní tu pořádají 
mnoho různých akcí, ke kterým se rádi připojujeme.  

Volný čas po návratu 
z terapie a o víkendech vyplňujeme 
prací na zahrádce, staráme se o 
zvířata, navštěvujeme místní 
knihovnu. Na Náměšť jsme 
nezanevřeli, i nadále ji 
navštěvujeme. Jezdíme tam na 

nákupy, do denního stacionáře i za zábavou. Rádi se však vracíme 
domů, protože klid vesnice je pro většinu z nás k nezaplacení. 

Ve Velké Bíteši už patříme mezi obyvatele města delší dobu. 
Jsou tu na nás zvyklí a my na ně. I v loňském roce nás navštívilo 
mnoho lidí, kteří se zajímali o to, jak se nám zde bydlí, jak žijeme a 
trávíme svůj volný čas. Většina z nich byla příjemně překvapena, že i 
my lidé s handicapem, můžeme žít jako každý z nich. 

 Vzácnou návštěvou pro nás byli členové Kolpingovy rodiny 
(křesťanské sdružení), kteří k nám zavítali až z dalekého Bavorska. 
Udělala na ně dojem vysoká úroveň poskytované sociální služby.  
Každý všední trávíme v terapeutické dílně, kde mimo jiné činnosti, 
tvoříme drobnosti z keramické hlíny. Máme velkou radost z toho, že 
výrobky z naší dílny putují po ,, světě“ Podílíme se sice malou měrou, 
ale přesto nás to těší. Naše výtvory byly k vidění i k prodeji na výstavě 
v Bíteši, na Barevných vánocích v Jihlavě i třeba na vánočních trzích 
v Hrotovicích. Jsme rádi, že takto můžeme přiložit ruku k dílu. Tyto 
výrobky nejsou k mání pouze na výše jmenovaných akcích, ale běžně 
si k nám dochází lidé z řad veřejnosti, buď si něco koupit, nebo přímo 
vyrobit.  

Co se našich dalších 
aktivit týká, i  nadále 
využíváme Baliny- areál pro 
zahradní terapii, kam 
dojíždíme dvakrát měsíčně. 
Stejně tak i canisterapii. Pes 
Dag za námi nejezdí sám, ale 
zaučuje do této činnosti svoji 
psí kamarádku Amálku. Další 
srdeční záležitostí je 

muzikoterapie s paní učitelkou Martinou. I když se to nezdá, náš život 
ve Velké Bíteši je velmi rozmanitý a žít na výsluní nás těší. 
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•  Okříšky
AMBULANTNÍ SLUŽBY 

DENNÍ STACIONÁŘ 

Život v denním stacionáři 

My v Okříškách jsme celý loňský rok věnovali úpravám našich zahrad. 
Nejdříve se kácelo, řezalo, sekalo, rovnalo a potom kopalo, sázelo a 
zalévalo. A výsledek? Zahrady u obou domácností se dočkali záhonku 
jahod, řady rybízu, angreštu, jabloní a třešní. Prostě paráda. Nezbývá 
než se těšit na budoucí úrodu. To všechno byla samozřejmě hlavně 
víkendová zábava, protože v týdnu máme spoustu jiných povinností, 
tak jako každý. Jezdíme pracovat do denních stacionářů Úsměv, 
Barevný svět a Domova bez zámku, nebo také do  zemědělského 
družstva v Hrotovicích. Pilně jsme pracovali i na kompletaci katalogů 
pro nábytkářskou firmu Masonite a tím jsme si přilepšily na všechny 
akce, kterých se v Okříškách i okolí rádi zúčastňujeme. A že jich je 
hodně. Zkrátka nic mimořádného, takový normální život. 

Rok 2016 se nesl celou řadou zážitků a akcí spojených s oslavami 50. 
výročí založení naší organizace.  
 A my slavit umíme – tančili jsme, zpívali, jezdili na výlety a dovolené.   

V denním stacionáři došlo také k celé řadě personálních změn, vystřídala 
se nám velká část pracovníků. Každý z nich do něj vnesl svou osobnos�, 
elánem , dobrou náladou, nabídkou činnos� a ak�vit něco nového.   Po 
celý rok jsme se zapojovali do celé řady kulturních a společenských 
ak�vit. Vytvořili jsme sportovní družstvo se kterým jsme pravidelně 
cvičili atle�cké disciplíny na Sportovní hry v Zubří. Navš�vili jsme celou 
řadu zajímavých míst, uvařili si nejrůznější pokrmy ze všech koutů naší 
země a napekli ty největší dobroty, co známe.  Hudba, zpěv a tanec nám 
není vůbec cizí. uspořádali jsme taneční diskotéku i s grilovačkou, 
pravidelně si každý poslední pátek v měsíci zazpíváme a zatančíme 
s harmonikou.  

Na výběr mají z: 

V  denním stacionáři je naším hlavním cílem poskytnout  klientům 
v příjemném prostředí  pestrou nabídku činností a aktivit, které 
vedou ke zvýšení  samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti na 
pomoci druhých osob.  

 Každý den je v denním stacionáři k dispozici 5 dílen, ve kterých čeká 
na klienty  tým milých a kvalifikovaných pracovníků.  

Výtvarné a keramické dílny, Relaxační dílny, Dílny Axmanovy techniky 
modelování, Cvičné kuchyně, Dílny praktického života  
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•  A co jsme vlastně zažily? 

● Návštěva hokejových utkání 
● Dovolená v Kramolíně 
● Výlet do ZOO Jihlava 
● Spolupráce s organizací SONS
● Výlet do Kostnice v Brně, Třebíčské baziliky
● Vánoční trhy a doprovodné akce 
● Pomikulášská veselice
● Výstavy a vernisáže 
● Zapojení skupiny klientů do projektu Aliter

•  Pro veřejnost jsme připravili také zajímavý program:  

• Dětský den „aneb z pohádky do pohádky“
• Tvořivé dílny o Folkových prázdninách 
• V rámci projektu „Přijďte k nám na návštěvu“ dílničky pro dě� 

z MŠ
• Společně s kavárnou Pohodička jsme zajišťovali občerstvení na 

Dobrodění a oslavy 50. výročí založení organizace
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POŘÁDANÉ AKCE V ROCE 2016:  

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA DOMOVA BEZ ZÁMKU 
KAVÁRNA POHODIČKA

Kavárna Pohodička je sociálně terapeutická dílna organizace. Lidem 
s mentálním postižením umožňuje se zapojit do pracovního 
pracovního procesu. V běžném provozu si tito lidé trénují obsluhu, 
přípravu nápojů a drobného jídla, ale také komunikaci se zákazníky. 
Kavárna vznikla díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí 
Podpora Transformace sociálních služeb ve spolupráci s Krajem 
Vysočina. 
A co vše kavárna nabízí – návštěvníci kavárny mohou ochutnat 
výběrovou kávu z české pražírny Doubleshot, kvalitní víno, vyhlášené 
francouzské palačinky a další dobroty.  
Do Pohodičky mohou návštěvníci zajít také na výstavu obrazů, 
divadelní představení, předčítání knih, promítání filmů či hudební 
koncerty. Vítání jsou rovněž nejmladší, pro které je připraven dětský 
koutek. Kavárnu lze pronajmout na oslavu narozenin, výjezdní 
poradu či jinou soukromou akci.  
Kavárna Pohodička má i svoji pojízdnou variantu, která vyjíždí se 
svým stánkem na různé kulturní akce. V roce 2016 to bylo více než 
55 dnů na cestách. Pravidelně se účastnila akcí, které připravil Kraj 
Vysočina, jako například Letní dovádění či Bezpečná Vysočina. 
Kavárna byla i součástí největšího festivalu na Vysočině – 
Vysočinafestu v Jihlavě.  
V roce 2016 kavárna poprvé od svého vzniku změnila svůj nápojový 
a jídelní lístek. Nově začala nabízet domácí limonády, pečené čaje, 
vyrábět si své cheeseceky a rozšířila venkovní zahrádku o tzv. 
paletové posezení (cca. 15 nových míst k sezení).  
V tomto roce pracovalo v kavárně celkem 16 zaměstnanců. Z toho 12 
pracovníků byli lidé s mentálním postižením.  

V roce 2016 jsme uspořádali mnoho kulturních a společenských akcí, 
jak pro naše klienty, tak pro širokou veřejnost.  
Hlavním cílem je šířit myšlenku, že lidé s postižením mohou tvořit 
přirozenou součást společnosti a žít stejným způsobem života jako 
všichni ostatní. Mimo společné akce pořádané organizací zažila 
každá domácnost nějaké ty svoje „soukromé“ události – ať už výlety, 
dovolené, návštěvy či oslavy. Mezi největší akce roku 2016 patřili:  
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  •  XX. Výroční Charitativní ples 18. 3.  

• Dobrodění 14.4.  

 
Charitativní ples organizace je významnou společenskou událostí 
plesové sezóny v Náměšti nad Oslavou. Tradičně se koná pod 
záštitou pana radního Kraje Vysočina pro sociální oblast Petra Krčála. 
V roce 2016 na plese poprvé zahrála brněnská skupina Eremy s 
Pavlem Helanem. Ples je určen pro širokou veřejnost a klienty 
organizace.  
 

  •

Součástí 50 let výročí naší organizace byla i slavnostní vernisáž 
fotografií “Jako ty”, kterou nám v rámci charitativní pomoci nafotil 
profesionální fotograf Taka Tuka. Na velkoformátových fotografiích 
ukazuje, že lidé s mentálním hendikepem touží po stejných 
prožitcích 

 
 

a hodnotách jako 
kdokoliv z nás - ať už je 
to láska, přátelství, 
smysluplná práce, 
potřeba někam patřit či 
někam směřovat. Na 
vernisáž navazovala 
oslava výročí s našimi 

partnerskými organizacemi, zřizovatelem, spolky a městy či obcemi, 
kde poskytujeme naše služby.  

• Žít podle svého a ve svém 19.5.   

V konferenčním sále firmy Habitat Kraj Vysočina ve spolupráci s 
naší organizací uspořádal konferenci s názvem Žít podle svého a ve 
svém. Během celého dne si účastníci konferenci sdíleli zkušenosti s 

Dobrovolníků a sponzorů si v naší organizaci velmi vážíme a víme, že 
by to bez nich opravdu nešlo. V rámci jednoho dubnového 

odpoledne jsme se jim 
snažili poděkovat. 
Připravili jsme mnoho 
různých aktivit. Překvapivě 
největší úspěch měla 
oslavná kramářská píseň, 
ve které jsme každému 
přítomnému věnovali text 

jedné sloky šitý na míru. Jsme neskonale vděční za jejich pomoc a 
vážíme si cenné podpory.  
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•  Oslava 50. výročí organizace s našimi klienty 23.6.  

•  Sportovní hry Zubří 

Rekreace Medlov 

sociálních služeb a 
diskutovali o příbuzných 
tématech. Akce se zúčastnili 
zástupci MPSV, Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, 
starostové měst a obcí, ale i 
ředitelé a pracovníci dalších 
sociálních zařízení.  

V Pucově jsme slavili 50. výročí založení organizace s našimi klienty a 
jejich rodinnými příslušníky. Oslava to byla parádní. Došlo na 
nečekaná setkání klientů, kteří se už tak často nepotkávají. Velké 
drama přinesl turnaj ve společenské hře Člověče, nezlob se. 

•

41. ročník Sportovních her handicapovaných, který se konal od 6. - 
10.6. v rekreačním areálu v Zubří u Nového Města na Moravě. Her se 
účastnilo 14 zařízení sociální péče z Jihomoravského kraje a Kraje 

Vysočina. O medaile, tak 
bojovalo celkem 166 sport-
ovců.  
Sportovci z naší organizace 
získali 4 medaile- 2 bronz-
ové, 1 stříbro a 1zlato. 
Ubytování na sportovních 

hrách zaplatila našim klientům rodina Dvořákových.  

Začátkem července byli naši klienti na rekreaci u Medlovského 
rybníka. Pět dnů si 
užívali společně s 
klienty ze Střelic a 
Domova ve Zboží. 
Společně cestovali 
vesmírem. Vesmír 
byl tématem celé 
dovolené.  
Na návštěvu za 

nimi přijeli motorkáři a spoustu zvířat. Velké poděkování patří rodině 
Maturových, které patří chatová osada a zajistila část doprovodného 
programu.  
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•  Hudba pro Pohodičku 23.9.  

Město Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s naší organizací za 
finanční podpory Nadace ČEZ zrealizovalo nákup venkovních šachů. 

Betonový stolek se 
šachovnicí a s dvěma 
židličkami jsou trvale 
umístěny v parku 
naproti kavárně 
Pohodička a jsou 
určeny pro širokou 
veřejnost.  
   

•  Šachy na ulici 10.8. 

Na třetích narozeninách kavárny Pohodička zahráli v Zámecké 
jízdárně v Náměšti nad Oslavou Petr Bende se svou kapelou a Ivan 
Hlas. Tento charitativní koncert podpořilo 400 posluchačů.  

Každý rok vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb České 
republiky Týden sociálních služeb, který slouží k otevření sociálních 
služeb široké veřejnosti. K tomuto týdnu se připojujeme celou řadou 
aktivit, kterými se snažíme oslovit všechny generace. Od dětí až po 
seniory. Během tohoto týdne jsme otevřeli pro veřejnost dílny 
denních aktivit ve Velké Bíteši, Hrotovicích a dílny denního stacionáře 
v Náměšti nad Oslavou. Pro žáky 5. tříd na obou Základních školách 
v Náměšti nad Oslavou jsme uspořádali Hry bez hranic. V závěru 
tohoto týdne se konalo setkání rodinných příslušníků a opatrovníků 
klientů. 

•  Týden sociálních služeb 3.-9.10.  

V tomto roce jsme slavili 50. výročí Domova bez zámku postupně se 
zřizovatelem a 
spolupracujícími 
organizacemi, 
dobrovolníky, 
klienty a na závěr 
letošního roku i 
se zaměstnanci. 
Oslava se konala 
v hotelu Kalimeta, 
kam dorazily i 
naše seniorky a kolegyně na rodičovské dovolené. Společně se 
vzpomínalo na předešlých 50 let.  

•  Oslava 50. výročí organizace se zaměstanci 11.11.  

Společnou Pomikulášskou zábavu pro naše klienty a klienty ze 
Zámečku Střelice uspořádal Denní stacionář. Během odpoledne 
vystoupila mladá zpěvačka ADÉLA  a skupina The first drummers 
band. 

•  Pomikulášská zábava 13.12.   
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•  Vánoční dobročinný bazar 10.12.   

Druhý ročník Dobročinného bazaru se odehrával opět v kavárně 
Pohodička. Tento den bylo v kavárně “opravdu plno”. Návštěvníci 
svým nákupem podpořili klienty organizace. Výtěžek z této akce jsme 
použili na nákup drobného občerstvení na Silvestrovské oslavy 
klientů.  

DOBRÁ VŮLE DOBROVOLNÍKŮ 

Říká se, že prý kdo chce, hledá způsoby, a kdo nechce, hledá důvody. 
A u nás se v loňském roce chtělo. A moc.  

Jedna velká početná skupina dobrovolníků specialistů nám darovala 
svůj odborný čas a odváděli pro nás svoji práci zdarma - patří mezi 
ně grafici, designéři, fotograf, právník, copywriter, weboví mágové či 
studenti marketingu. Další přiložili ruku k dílu jinak. A tak jsme 
pomocí firemního dobrovolnictví pořezali a zpracovali 5 pokácených 
stromů na zahradě jedné z domácností v Okříškách, vymalovali 
domácnost v Náměšti, vylepšili venkovní posezení kavárny 
pohodlnými sedačkami, vyzdobili interiér kavárny dech beroucími 
fotografiemi a také zvládli nabytý provoz naší kavárny v době 
festivalové.  

Fyzická práce působí mnohým z nás radost, protože je ihned vidět 
výsledek našeho počínání. Děkujeme všem, kteří dobrovolně 
věnovali svoji energii, pot i čas. Ne méně důležitou součástí pomoci 
jsou ale aktivity, jejichž výsledky nejsou na první pohled až tak 
viditelné. Každý člověk potřebuje podporu a sounáležitost jiných, 
naši uživatelé nevyjímaje.  

A zde jsou už třetím rokem neocenitelnými pomocníky naší báječní 
dobrovolníci Míša a Míša (rozuměj Michal a Michaela). Potřebuješ 
doprovodit na vycházce? Rád bys výletoval, ale nevíš kam, jak a 
s kým? Chceš jít na koncert, do kina nebo na bál, ale sám to 
nezvládneš? Přesně v tuto chvíli ti rádi pomohou Míša a Míša. Anebo 
se s nimi můžeš podělit o radost, kterou zrovna prožíváš. Rádi tě však 
vyslechnou, i když ti zrovna není do ejchuchu. Zkrátka kamarádi do 
deště. Míša k tomu navíc přidala vedení skupiny Sebeobhájců. 
Sebeobhájce navštěvují naši uživatelé, kteří se chtějí naučit mluvit 
sami za sebe, lépe se rozhodovat, nést zodpovědnost a nechat si 
poradit od druhých. Míša je jejich skvělým podporovatelem, aby se 
jim to dařilo. V loňském roce řady dobrovolníků, kteří pečují 
 i o duši našich uživatelů rozšířili také Petr a Alena. A také oni jsou 
přesně těmi správnými lidmi pro chvíle pohody i nepohody. V jejich 
přítomnosti vždy všechny chmury přejdou.  

Ze srdce děkujeme. 



26 27

  
•  Podpora umělecké tvorby autorů/rek se zdravotním postižení ve 

výtvarném studiu 

•  Aliter 

V loňském roce jsme s různými partnery spolupracovali na několika 
projektech.  

Za tímto názvem se skrývá možnost našich dvou uživatelů tvořit 
během roku na půdě Pedagogické fakulty Masarykovi univerzity v 
Brně, na půdě Open art studia pod vedením Mgr. Pavla Sochora, Ph. 

D.  Projekt je zaměřen na 
profesionální realizace a výstavní 
prezentace umělecké tvorby lidí 
se zdravotním postižením v 
uměleckých stylech outsider art, 
art brut či disability art. Jejich 
výtvarné práce jsme mohli 

obdivovat na výstavě s názvem "Příběh jinakosti" v Brně v galerii RUF 
Pf MU a posléze i v prostorách naší kavárny Pohodička.  

Dvě pracovnice se školily v metodě Aliter v Tasově v Mezinárodním 
centru Axmanovy techniky modelování. Cílem metody Aliter je 
realizovat trvalé rozvíjení osobnosti lidí s jakýmkoliv handicapem 
(psychickým, tělesným, věkovým, sociálním). Její filosofie vychází z 
předpokladu, že pokud je pro člověka s handicapem nesnadné či 
nemožné rozvíjet svou osobnost rozumově, může se rozvoj jeho 
osobnosti uskutečňovat a posunovat cestou tvořivosti. Projekt je 
podpořen grantem Kraje Vysočina.  

•

•  Přijďte k nám na návštěvu 

Zapojili jsme se do projektu spolu s dalšími devíti organizacemi z celé 
ČR. V rámci projektu se organizovali dvě výstavy fotografií ze  

života lidí s mentálním postižení - v Praze a v Olomouci. Olomoucké 
vernisáže jsme se osobně účastnili i s pojízdnou kavárnou, která 
zajišťovala na akci catering. Následně proběhla akce na portále 
Hithit, jejíž výtěžek byl rozdělen mezi všechny zúčastněné 
organizace. Podporu projektu poskytli fotografičtí matadoři -  Lenka 
Hatašová a Robert Vano.  Projekt pokračuje a rozšiřujete se i v 
následujícím roce.  

Tento projekt organizoval Kraj Vysočina. Jeho smysl spočívá v 
propojení příspěvkových organizací s dětskými domovy. V rámci akce 
jsme pozvali děti s Dětského domova v Náměšti nad Oslavou na 
opékání špekáčků k nám a na oplátku jsme zase my šli na návštěvu 
k nim. Pěkně jsme se poznali a užili si hezké dny. 
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•  Projekt: Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje 

 Vysočina- individuální projekt 

•  Kvalita je změna 

S organizací Proutek jsme se zapojili do projektu, který je zaměřen 
na managerské vzdělávání v sociálních službách. V letošním roce 
probíhali workshopy v Praze zaměřené na strategické plánování, 
řízení změny a další. Projekt pokračuje v dalším roce 
sebehodnocením organizace a následným plánem návrhů zlepšení 
managerských procesů a dovedností.  

•  Naše města a vísky nám fandí  

CZ.1.04/3.1.00/05.00030 

Účelem projektu je zajistit poskytování vybraných sociálních služeb a 
jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým 
sociálním vyloučením na celém území kraje Vysočina. a základě 
vyhlášených veřejných zakázek budou vybraní poskytovatelé 
sociálních služeb po dobu projektu financováni z Evropského 
sociálního fondu (85 % celkových nákladů projektu) a státního 
rozpočtu ČR (15 %).  Tento projekt financuje do konce roku 2018 z 85 
% činnost sociálně -  terapeutické dílny - Kavárny Pohodička.  

V letošním roce jsme poprosili o podporu také obecní a městské 
úřady v lokalitách, kde poskytujeme sociální služby. Vstřícné 
spolupráce s místní samosprávou si velmi vážíme.  
Město Hrotovice nám poskytlo dotaci ve výši  15 000 Kč, díky které 
mohli klienti dokoupit potřebné kuchyňské vybavení a zejména 
mohli vyjíždět do Balin na zahradní terapii. 
Díky dotaci 20 000 Kč od města Velká Bíteš jsme mohli vybavit DOZP 
ve Velké Bíteši sítěmi proti hmyzu do oken a francouzských dveří. 
Naši obyvatelé tak zažijí klidnější letní dny.  

Dotace od města Jaroměřice ve výši 12 tis. Kč umožnila domácnosti 
v Jaroměřicích osázet zahradu a koupit myčku na nádobí.  
Dar od Okříšek ve výši 11 tis.  pomohl dovybavit místní chráněné 
bydlení a osázet obě zahrady stromky a keři.  
Obec Pucov v letošním roce spolu s dalšími sponzory (Město Náměšť 
nad Oslavou a další) zařídila pro Domov bez zámku hrobové místo a 
pomník v Jasenici, abychom měli kam uložit urny našich obyvatel.  
Za veškerou podporu jsme velmi rádi a vážíme si jí.  

NÁKLADY, VÝNOSY, HOSPODÁŘSKÉ VÝNOSY 
ZA ROK 2016

sociální služby
Domovy pro 
osoby

Chrán
ěné

Odlehčo
vací

Den
ní

Sociálně
terap.

se zdr. 
postižením

bydle
ní

služba stacio
nář

dílna -
kavárna

Výnosy z vlastních výkonů a 
zboží /úč.60/

5665.00 5577.0
0

279.00 678.0
0

1082.00

- výnosy z prodeje služeb /úč.602/ 5665.00 5602.0
0

279.00 565.0
0

1082.00

z toho: - úhrady od obyvatel 2134.00 5508.0
0

278.00 565.0
0

0.00

- příspěvek na péči 2767.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- fakultativní služby 37.00 94.00 1.00 27.00 0.00
- příjmy od zdravotní 
pojišťovny

727.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- ostatní výnosy 0.00 0.00 0.00 86.00 1082.00
Ostatní výnosy /sesk. 64/ 41.00 67.00 2.00 82.00 35.00
- čerpání fondů /úč.648/ 21.00 39.00 2.00 81.00 7.00

z toho: - rezervní fond 21.00 39.00 2.00 81.00 7.00
Finanční výnosy /uč.66/ 1.00 3.00 0.00 2.00 0.00
- úroky /uč.662/ 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Výnosy z transferů: /sesk. 67/ 6058.00 8211.0

0
889.00 2108.

00
1018.00

- Kraj Vysočina 797.00 1152.0
0

308.00 388.0
0

206.00

- MPSV 5130.00 7047.0
0

570.00 1617.
00

339.00

- Projekt IP IV 0.00 0.00 0.00 0.00 473.00
- Obce a města 35.00 12.00 0.00 0.00 0.00
- příspěvek z ÚP 96.00 0.00 11.00 103.0

0
0.00

VÝNOSY CELKEM 11765.00 13883.
00

1170.00 2870.
00

2135.00
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KONTROLY 

PERSONÁLNÍ SITUACE 
V ROCE 2016

hlavní činnost
Spotřeba materiálu /úč.501/ 503.00 204.00 18.00 133.0

0
527.00 

- potraviny 307.00 5.00 7.00 24.00 441.00
- PHM 47.00 45.00 2.00 21.00 12.00
- knihy,tisk 1.00 2.00 0.00 3.00 6.00
- materiál pro terapeutické činnosti 7.00 1.00 0.00 31.00 0.00
- kancelářský materiál 6.00 14.00 1.00 7.00 3.00
- čistící a desinfekční prostředky 72.00 14.00 2.00 13.00 10.00
- jiný DDHM 5.00 15.00 2.00 2.00 1.00

- všeobecný materiál - ostatní 58.00 108.00 4.00 32.00 54.00
Spotřeba energie celkem /úč. 
502/

542.00 825.00 7.00 74.00 51.00 

- el. energie 207.00 480.00 4.00 39.00 28.00
- plyn 194.00 117.00 1.00 14.00 6.00
- voda a stočné 141.00 228.00 2.00 21.00 17.00
Opravy a udržování /úč. 511/ 51.00 57.00 1.00 17.00 3.00
Cestovné /úč.512/ 38.00 54.00 1.00 15.00 5.00
Náklady na reprezentaci 
/úč.513/

8.00 15.00 1.00 10.00 5.00

Ostatní služby /úč. 518/ 540.00 436.00 13.00 103.0
0 

59.00

- služby spojů 20.00 37.00 1.00 8.00 2.00
- stravování - dodavatelsky 385.00 36.00 1.00 10.00 4.00
- odpady včetně kontejnerů 4.00 159.00 0.00 1.00 0.00
- servis a revize 43.00 53.00 3.00 9.00 6.00
- ostatní služby 88.00 151.00 8.00 75.00 47.00
Osobní náklady /sesk. 52/ 8925.00 11698.

00
1059.00 2419.

00
1451.00

- mzdové náklady /úč.521/ 6502.00 8490.0
0

778.00 1811.
00

1101.00 

z toho:  - platy zaměstnanců 6413.00 8338.0
0

775.00 1702.
00

969.00

- OON 49.00 132.00 2.00 102.0
0 

132.00

- soc.pojištění /524-528/ 2423.00 3208.0
0

281.00 608.0
0

350.00

Daně a poplatky /ses.53/ 8.00 4.00 0.00 2.00 0.00
- daň silniční 5.00 4.00 0.00 2.00 0.00
Ostatní náklady /sesk.54/ 23.00 48.00 3.00 34.00 3.00
- smluvní 
pokuty

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Odpisy, rezervy a oprav. 
položky /sesk.55/

669.00 852.00 10.00 154.0
0 

134.00

- odpisy /úč. 551/ 629.00 819.00 8.00 122.0
0

75.00

- náklady na nákup dlouhodob. 
majetku /úč.558/

40.00 33.00 2.00 32.00 59.00 

z toho: - DDHM 40.00 33.00 2.00 32.00 59.00
z toho: - DDNM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Finanční náklady /úč. 56/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Daň z příjmů /úč. 59/ 2.00 5.00 0.00 3.00 0.00
NÁKLADY CELKEM 11309.00 14198.

00
1113.00 2964.

00
2238.00 

Hospodářský výsledek 456.00 -315.00 57.00 -94.00 -103.00

Auditorské služby 
Dne 19. 4. 2016 byla předána zpráva nezávislého auditora o ověření 
účetní závěrky roku 2015. 
Příspěvková organizace podle názoru auditora podává věrný a 
poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky k 31. 12. 2015, i nákladů, 
výnosů a výsledku hospodaření za rok 2015 v souladu s českými 
účetními předpisy. 

Dne 28. 7. 2016 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou 
stanicí Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč v Kavárně 
Pohodička, předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených 
platnými právními předpisy. Kontrolní orgán provedl kontrolu 
kavárny, byly mu předloženy všechny požadované doklady a 
dokumenty. Nebyly shledány nedostatky. 

 

PSS - pracovníci v soc. službách 

SP - sociální pracovnice 

SZP - zdravotní sestry 

THP - technicko- hospodářský pracovník  

(management, ekon. úsek, atp.) 
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CÍLE ORGANIZACE

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Střednědobé cíle do roku 2020

1.  Moderní sociální služby bez institucionálních prvků 
2.  Vícezdrojové financování 

Dlouhodobé cíle 
1. Klienti začlenění do běžné komunity s přirozenými 
vazbami (vztahové, pracovní)  
2. Poskytovat sociální služby dle potřeb regionu 

V roce 2016 jsme proškolili nové zaměstnance v tématech 
firemní kultury a procesu deinstitucionalizace. Identifikaci 
ústavních prvků v organizaci jsme přesunuli do následujícího 
roku, kdy se rozeběhne projekt  ve spolupráci s firmou Instand. 
Řídící dokumentaci organizace jsme doplnili o přehledovou 
tabulku a získali zpětnou vazbu od zaměstnanců. Dle plánu 
jsme v několika etapách oslavili 50. výročí vzniku organizace. 
Nově jsme vymysleli akci pro naše dobrovolníky, sponzory a 
podporovatele - Dobrodění, která se setkala s velkým 
úspěchem. Stavba čističky v Pucově se přesunula do roku 2017. 
Začali jsme s profesními dobrovolníky pracovat na nových 
webových stránkách, které budou v dalším roce dokončeny. V 
kavárně jsme rozšířili zahrádku a zapojili více uživatelů. 
Redesign kavárny podpořil grant nadace ČEZ, realizace 
proběhne v roce 2017. Pokračovali jsme ve zdokonalování 
komunikačních dovedností uživatelskou podporou AAK 
komunikace. Na konci roku jsme se zapojili do projektu ČSOB 
pomáhá regionům, které nám pomohlo získat finanční 
prostředky na AAK komunikaci.  

ZHODNOCENÍ CÍLŮ ROKU 2016  
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Cíle na rok 2017

1. Stavba čističky odpadních vod Pucov 
2.   Spolupráce s nadačním fondem Dobrodění, vyhledávání 

grantových výzev, projekty. 
3.   Soukromé bankovní účty uživatelů - pilotně ověřit u 1 klienta 

každé lokality, při dobré praxi zavést všem 
4.      PR organizace - tvorba nového webu, nová vizuální 

identita, nové letáky 
5.      Posilování firemní kultury (identifikace s vizí a cíli 

organizace, identifikace institucionální prvků v organizaci) 
6.   Podpora dobrovolnictví 

PARTNEŘI ORGANIZACE 

Veškerá činnost naší organizace by se neobešla bez pomoci 
dobrovolníků, partnerů a sponzorů, kteří se vlastní aktivitou, 
materiálně, finančně či jinak podílejí na našich akcích, aktivitách v 
oblasti poskytování služeb či celkově na fungování naší organizace.  
Děkujeme za vaši podporu.  
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