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SDRUŽENÍ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ o.s.

JSME
Občanské sdružení, nestátní, nezisková organizace, právnická osoba, která je dobrovolným
sdružením občanů, kteří chtějí podporovat rozvoj sociálních služeb v regionu Nového Města
na Moravě. Naše činnost je zaměřena na pomoc všem občanům.
CÍL
Našim cílem je prosazovat a hájit zájmy uživatelů služeb, dbát na rozšíření nabídky
a zvýšení kvality sociální péče s ohledem na její dostupnost a potřeby obyvatel regionu.
Občanské sdružení bylo registrováno u Ministerstva vnitra ČR dne 29. 4. 1998.
POSKYTUJEME
V souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách jsou od roku 2007
registrovány u Krajského úřadu kraje Vysočina tyto sociální služby (podle názvu služby):

-

EZOP-Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

-

Občanská poradna Nové Město na Moravě, člen Asociace občanských poraden ČR

-

Raná péče

-

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

-

Osobní asistence

Organizační schéma

Valná hromada

Revizní komise
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Sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Osobní
asistence

EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
EZOP – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) poskytuje sociální službu
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, která je od roku 2007 registrována dle zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách u Krajského úřadu kraje Vysočina. Identifikátor služby je
9401897.
Kontaktní údaje
Kateřina Matějková, DiS - vedoucí služby
mobil: 603 486 722
e-mail: sdruzeninmnm.ezop@centrum.cz
Drobného 366, 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 566 616 980
Provozní doba
Kontaktní hodiny
Po
8:00 – 18:00
13:00 – 18:00
Út
8:00 – 19:30
13:00 – 19:30
St
8:00 – 18:00
13:00 – 18:00
Čt
8:00 – 18:00
13:00 – 18:00
Pá
8:00 – 13:00
------------Služba je poskytována celoročně. Uvedená provozní doba je stanovena pro školní rok,
během letních prázdnin je provoz zařízení omezen.
Poslání
Posláním EZOPu – (NZDM) je usilovat o zlepšení kvality života dětí a mládeže v Novém
Městě na Moravě. Poskytovat zázemí těm z nich, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci
nebo jsou jí ohroženi. Je bezpečným místem pro využití volného času, zábavu, podporu
a odbornou pomoc.
Cíle služby
- poskytování podmínek pro bezpečné využití volného času;
- zvyšování schopnosti uživatelů služby realizovat vlastní aktivity bez pomoci druhých;
- aktivní zapojení uživatelů do pozitivního ovlivňování vlastní nepříznivé životní situace;
- podpora pro zvládnutí obtížných životních událostí;
- podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti;
- zvýšení sociálních schopností a dovedností (např. komunikační dovednosti, schopnost
spolupráce, oblast sebedůvěry a sebevědomí, schopnost přizpůsobit se);
- snižování negativních dopadů životního způsobu a rizikového chování dětí a mládeže.

Okruh osob
Služba EZOP – NZDM je určena neorganizovaným dětem a mládeži, které zažívají
nepříznivé sociální situace. Mezi ně řadíme konfliktní společenské situace (např.
experimentování s návykovými látkami, drobná kriminalita, příslušnost k etnickým nebo
společenským minoritám a subkulturám), obtížné životní události (např. komunikační
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a vztahové problémy v rodině, období dospívání) a omezující životní podmínky (např.
nevyhovující rodinné prostředí, nedostačující zázemí a prostor pro soukromí v rodině,
neschopnost adaptace nebo navázání vztahů).
Okruh osob tvoří děti a mládež ve věku 6–20 let žijící nebo studující v lokalitě Nového
Města na Moravě. Jsou rozděleny do dvou věkových kategorií 6–11 let a 12–20 let, z důvodu
odlišných potřeb. Každá skupina má svůj denní program a nabídku jednotlivých aktivit.
Aktivity jsou individuální nebo skupinové a jsou realizovány během celého roku,
a to i v době letních prázdnin. Nabízí dětem možnost seberealizace, podporují jejich
dovednosti, zájmy, učí je soběstačnosti a komunikaci s vrstevníky i dospělými.
Přístup do nízkoprahového zařízení není pro uživatele služby omezen financemi, zájmem
ani časem příchodu či odchodu. Návštěvníci mají svobodu volby, a to jak při pohybu
v prostorách zařízení, tak ve volbě vykonávaných činností.
Zásady služby
- zachování lidské důstojnosti osob;
- rovnost;
- rovnoprávný vztah s uživateli služby;
- dodržování práv a respekt k uživatelům služby;
- individuální přístup;
- podpora aktivity a rozvoje samostatnosti uživatelů;
- důvěrnost a anonymita;
- nízkoprahovost – snížení časových, prostorových, psychologických a finančních bariér
(služba je poskytována bezplatně).
Otevřené kluby
Byly realizovány v pracovní dny během celého roku. Pro mladší skupinu 3x týdně, pro
starší 4x týdně v rozsahu 60–90 minut. Na kluby mohli uživatelé služby kdykoliv přijít
a kdykoliv odejít, využít nabízený program a vybavení pro volný čas (stolní hry, sportovní
potřeby, stolní tenis, stolní fotbal, kulečník, šipky, atd.).
Počet kontaktů:
klub mladší
892
klub starší
1612

Volnočasové dílny
Mladší skupina dětí mohla navštěvovat dílny pravidelně 3x týdně v rozsahu 90-120 minut.
Jednalo se o dílnu výtvarnou (1x týdně), o animační dílnu (1x týdně) a o dílnu pohybovou
(1x týdně). Návštěvnost činila v průměru 10 dětí.
Počet kontaktů celkem:
639
Pomoc při přípravě na vyučování
Jednalo se o specifickou činnost s dětmi, která se zaměřovala na jejich vzdělávání a školní
povinnosti. Byla jedním ze způsobů, který může napomoci zamezit sociálnímu vyloučení
a vytvořit vhodnější podmínky pro vzdělávání a osobní vývoj dítěte. Pomoc při přípravě na
vyučování probíhala individuálně 1x týdně v průběhu celého školního roku.
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Kvantitativní údaje:
počet kontaktů

225

Individuální stimulační práce s dítětem
Probíhala 1x do září roku 2008. Zaměřovali jsme se na
individuální rozvoj dítěte podle jeho potřeb.
Počet kontaktů
25
Jednorázové volnočasové aktivity
Jednalo se o akce, kterých se zúčastňovaly děti a mládež
z cílové skupiny služby, ale také široká dětská veřejnost.
Tyto akce byly realizovány převážně v odpoledních hodinách,
výjimečně i o víkendu:
7. 5.
Čarodějnický rej – 15 účastníků
12. 6.
Veřejná prezentace filmů z animační dílny – 43
účastníků (28 dospělých, 15 dětí)
26. 6.
Turnaj v minigolfu – 8 účastníků
12.-19.7. Výchovně rekreační tábor – 20 účastníků
19. 8.
Výlet – Vírská přehrada, Karasín – 6 účastníků
21. 8.
Výlet – les Ochoza – 6 účastníků
23. 9.
Kouzelnická minishow – 15 účastníků
25. 9.
MTV Dance Lesson – 27 účastníků
8. 10.
Drakiáda – 7 účastníků
3. 12.
Mikulášský rej – 10 účastníků
4. 12.
Bowling – 10 účastníků
Kvantitativní údaje:
počet akcí
11
počet účastníků
167
Výchovně rekreační tábor
V průběhu letních prázdnin se podařilo zrealizovat výchovně rekreační tábor, který svým
zaměřením navazoval na celoroční činnost EZOPu - NZDM. Tábor se uskutečnil v Osové Bítýšce
a byl pro obě věkové skupiny účastníků společný. Proběhl v termínu 12. – 19. 7. 2008
s tématem „Expedice Araf“. Zúčastnilo se ho 20 dětí.

Programy primární prevence
Probíhaly u žáků 6.-9. tříd základních škol. Programy jsou zaměřeny na předcházení
negativním sociálním vlivům jako jsou drogy, šikana, přenos pohlavních chorob, atd., dále pak
na rozvoj komunikačních dovedností, schopnosti autonomního rozhodování, posilování
sebevědomí nebo řešení problémů. Jsou vedeny interaktivní formou výuky s využitím prvků
zážitkové pedagogiky.
Kvantitativní údaje:
počet programů
45
počet kontaktů
1836
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Streetwork - terénní sociální práce
Jednalo se o vyhledávací a mobilní sociální práci
zaměřenou na rizikové děti a mládež, které vyškolený
terénní pracovník kontaktoval v době a na místech, kde se
obvykle zdržují a tráví volný čas. Při navazování kontaktu je
aktivita na straně streetworkera, který sám oslovuje děti
a mládež v jejich přirozeném prostředí. Tímto způsobem
práce se snižují sociální, psychologické i další bariéry, které
brání mladým lidem službu vyhledat. Kromě toho nabízí
poradenství přímo v terénu, instrumentální pomoc s jejich
problémy či asistenci při realizaci jejich vlastních nápadů,
akcí.
Kvantitativní údaje:
počet šetření v terénu
48
počet kontaktů
482
přímá práce v terénu
61 hodin

Práce s dobrovolníky
Součástí projektu EZOP – NZDM byla také práce s dobrovolníky, kteří se podíleli na
realizovaných činnostech v rámci všeobecného dobrovolnictví. Všeobecné dobrovolnictví je
akreditováno Ministerstvem vnitra ČR. Nabídka dobrovolnictví je realizována na středních
školách. V roce 2008 jsme oslovili studenty Gymnázia V. Makovského v Novém Městě na
Moravě, studenty Gymnázia a Biskupského gymnázia ve Žďáru nad Sázavou a Střední a Vyšší
zdravotní školu ve Žďáru nad Sázavou.
Kvantitativní údaje:
počet dobrovolníků
23
počet odpracovaných hodin 1040
Spolupráce
EZOP - NZDM v průběhu uplynulého roku spolupracoval s několika organizacemi, například
s I. a II. Základní školou v Novém Městě na Moravě. Je členem Pracovní skupiny NZDM NUTS
II JV.
Vyjímečné události roku 2008
- říjen 2008 v zařízení EZOPu proběhla Inspekce kvality sociálních služeb;
- EZOP se ve spolupráci s Českou asociací streetwork a s Nadací Vodafone ČR zapojil v týdnu
od 22. do 28. září 2008 do Týdne nízkoprahových klubů II;
- od poloviny roku 2008 probíhá pro nízkoprahové kluby Kraje Vysočina a Jihomoravského
kraje kampaň PR PřesČAS.
Hospodaření služby
VÝNOSY:
MPSV ČR
MŠMT ČR
Úřad práce
Kraj Vysočina
Fond Vysočiny
Město Nové Město na Moravě
Dobrovolníci
Příjmy od uživatelů
Dary
VÝNOSY CELKEM

NÁKLADY:
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM

v Kč
1 120 000
100 000
66 630
153 749
278 510
75 000
52 000
9 500
3 500
1 858 889
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v Kč
146 577
62 209
7 225
29 817
196 403
1 002 508
342 090
72 060
1 858 889

OBČANSKÁ PORADNA Nové Město na Moravě
člen Asociace občanských poraden ČR
Služba odborného sociálního poradenství je od roku 2007 registrována dle zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách u Krajského úřadu kraje Vysočina. Identifikátor
služby je 9459540.
Kontaktní údaje
Ivana Chudárková – vedoucí služby
mobil: 731 487 284
http://www.obcanske-poradny.cz
e-mail: ob.poradna@centrum.cz
Občanská poradna Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 12, 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 566 616 121
Kontaktní místo Bystřice nad Pernštejnem
Zahradní 580, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 688 227
Otevírací doba Občanské poradny
Nové Město na Moravě
Pondělí
8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Středa
8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Pátek
8.00 - 12.00

Bystřice nad Pernštejnem
Úterý
8.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Čtvrtek
8.30 - 12.00 12.30 - 16.00

Pondělní dopoledne, které je určeno pro objednané uživatele služby a na přednáškovou činnost.

Průměrný čas věnovaný jednomu uživateli služby je 45 minut.
Od roku 2001 je poradna členem Asociace občanských poraden ČR (dále jen AOP).
Posláním AOP je sdružovat občanské poradny do sítě a podporovat je v jejich práci tak, aby
poskytovaly kvalitní služby. V současné době sdružuje 39 občanských poraden z celé ČR.
Občanská poradna je od roku 2006
vlastníkem certifikátu kvality poskytovaných
služeb, který získala od AOP na základě
provedené kontroly akreditovanými pracovníky.
Podle tohoto certifikátu je zařazena do nejvyšší
kategorie kvality, do skupiny A.
Poslání
Občanská poradna poskytuje rady, informace
a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Provází
občany při jejich obtížích. Usiluje o to, aby lidé
netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností
vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Podílí se na činnosti Asociace občanských
poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na
neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Cíl služby
Cílem občanského poradenství je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé situace, řešit
ji na principech bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti a diskrétnosti; prostřednictvím
informací, rad a případné další pomoci.
Dalším cílem je působit na chod veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů.
Poskytovaná služba zachovává a rozvíjí důstojný život těch, kteří ji využívají, je bezpečná
a odborná.
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Cílová skupina
Občané, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a chtěli ji pomocí poradenství řešit. Tato
situace mohla být dlouhodobějšího charakteru, ale také krátkodobá.
Služby jsou poskytovány
- osobním kontaktem na pracovišti poradny;
- telefonicky;
- písemně;
- v domácnosti klienta, ve zdravotním nebo sociálním zařízení.
Využívané metody práce
poradenství, rozhovor, techniky aktivního naslouchání, podpora,
dokumentů, jednání s institucemi, vytváření dokumentů a spisů.

analýza

právních

Oblasti poradenství
pracovněprávní problematika, dávky státní sociální podpory (SSP) a sociální péče (SP),
problematika důchodového a nemocenského pojištění, rodinné a mezilidské vztahy,
majetkoprávní vztahy, bydlení, finanční problematika, ochrana spotřebitele, občanské soudní
řízení, veřejná správa, základy práva, ekologie, zdravotnictví, školství a právní systém EU.
Statistické údaje služby za rok 2008
Počet uživatelů služby: 887 (z toho 3 opakovaní)
z toho: ženy
540
způsob kontaktu:
muži
272
osobní návštěva
skupiny
74
telefonicky
organizace 1
e-mail
návštěva v bytě
Celkem dotazů:
1 806

798
78
10
1

Struktura dotazů

pracovněprávní problematika (433)

450

důchodové a nemocenské poj. (256)
400
finanční problematika (226)
350

rodina a mezilidské vztahy (207)
majetkové vztahy (187)

300

bydlení (116)
250
ochrana spotřebitele (116)
200

dávky SSP a soc. péče (89)
veřejná správa (57)

150

ostatní (53)
100
občanské soudní řízení (44)
50

zdravotnictví (13)
trestní právo (5)

0

ekologie (4)

Poznámka:
V závorce je uveden počet dotazů k uvedené problematice.
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Pracovníci poradny spolupracovali nejčastěji s těmito organizacemi
Asociace občanských poraden ČR, Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu Nové Město na Moravě
a Bystřice nad Pernštejnem, Oblastní inspektorát práce ve
Žďáru nad Sázavou a Jihlavě, Okresní správa sociálního
zabezpečení ve Žďáře nad Sázavou, Kancelář veřejného
ochránce práv, Sdružení nájemníků pro Jihomoravský kraj,
Novoměstské sociální služby, Ministerstvo vnitra ČR, Úřad
práce Bystřice nad Pernštejnem, kontaktní místo státní
sociální podpory Bystřice nad Pernštejnem, Ministerstvo pro
místní rozvoj a Okresní soud Žďár nad Sázavou.

Na jaře roku 2008 proběhl blok přednášek v Klubu
důchodců II v Bystřici nad Pernštejnem, kde byli účastníci
seznámeni s působením Občanské poradny. Další přednáška
byla vyhrazena tématu Dluhová problematika v souvislosti
s nákupem zboží na splátky na předváděcích akcích.

Pracoviště Nové Město na Moravě

Pracoviště Bystřice nad Pernštejnem

Občanská poradna Nové Město na Moravě je na území bývalého okresu Žďár nad Sázavou
jedinou občanskou poradnou, která je řádným členem Asociace občanských poraden ČR
a poskytuje vysoce kvalitní služby v oblasti odborného sociálního poradenství. Telefonické
a písemné poradenství je dle zájmu uživatelů služeb poskytováno také zájemcům z celé ČR.
Služby Občanské poradny jsou pro širokou veřejnost potřebné a je třeba v této práci
pokračovat.
Hospodaření služby
VÝNOSY:
MPSV ČR
Úřad práce
Kraj Vysočina
Město Bystřice nad Pernštejnem
Město Nové Město na Moravě
Asociace občanských poraden
BEZK
Dobrovolníci
Dary
VÝNOSY CELKEM

v Kč
596 100
73 800
53 214
72 000
63 000
6 756
5 000
20 000
1 160
891 030

NÁKLADY:
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM
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v Kč
45 126
28 734
2 796
11 000
130 671
475 276
165 471
31 956
891 030

RANÁ PÉČE
Služba raná péče je registrována podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
u Krajského úřadu kraje Vysočina. Identifikátor služby je 8414368.
Kontaktní údaje
Bc. Zdeňka Vodičková- vedoucí služby
mobil: 739 035 430
e-mail: sdruzeninmnm.rp@centrum.cz
Drobného 366, 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 566 617 939
Provozní doba*:
Pondělí
Úterý
7.30
Středa
7.30
Čtvrtek
9.00
Pátek
7.30

- 16.00
- 14.30
– 11.00
- 14.30

konzultace v rodinách
konzultace v rodinách
poradenství
konzultace v rodinách

*Služba raná péče je poskytována výjimečně i o víkendu, částečně je provozní doba upravena v době letních prázdnin.

Poslání
Posláním služby je poskytovat odbornou pomoc
a podporu rodinám s dítětem do 7 let se speciálními
potřebami z důvodu zdravotního postižení nebo
ohrožení vývoje, způsobené různými okolnostmi:
- mentální postižení;
- tělesné postižení;
- kombinované postižení;
- předčasný porod a přidružené zdravotní
komplikace.
Garance služby
Raná péče je držitelem garance služby, která
byla udělena Asociací pracovníků v rané péči. Ta je zárukou kvality námi poskytované služby.
Speciální pedagog realizující tuto službu je členem této asociace.
Cíle služby
Hlavním cílem služby raná péče je poskytovat uživateli službu tak, aby se:
- snížil negativní vliv nebo ohrožení rodiny s dítětem a jeho další vývoj;
- zvýšila vývojová úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy;
- posílily kompetence rodiny v péči o dítě s postižením ve snaze zapojit do práce s dítětem
všechny členy rodiny;
- rodině i dítěti dostalo podpory při začleňování do společnosti bez závislosti na sociálních
systémech;
- zvýšila informovanost veřejnosti o službě a o přístupu k lidem s postižením.
Okruh osob
Uživatelem služby raná péče je rodina s dítětem s postižením. Sdružení Nové Město na
Moravě (dále jen Sdružení) poskytuje službu raná péče rodinám, které pečují o dítě:
- s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením;
- narozené předčasně, jehož vývoj je ohrožen různými rizikovými faktory;
- do 7 let věku dítěte, popř. jeho vstupu do školního zařízení;
- v mikroregionech Novoměstsko, Žďársko, Bystřicko, Velkomeziříčsko.
Konzultace v rodině
Za přítomnosti rodičů pracuje pracovník s dítětem na jeho dalším rozvoji. Seznamuje rodiče
s vhodnými postupy a pomůckami při stimulaci dítěte. Rodičům mohou být hračky zapůjčeny.
Obsah konzultací pomáhá naplnění cílů stanovených v individuálním plánu uživatele.
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Rodičům je poskytován informační servis (z oblasti sociálně právní, vzdělávání, zdravotní péče
atd.). Služba zahrnuje práci s dítětem i rodiči, poskytuje jim psychosociální podporu. Rodiče
jsou bráni jako rovnocenní partneři v týmu osob, kteří s jejich dítětem pracují.
Doprovod rodiny
Součástí nabídky služby je také doprovod rodiny při jednání s úřady, školami, lékaři, dále
zprostředkování kontaktů se specialisty, výchovnými a vzdělávacími institucemi.
Jednorázové akce
Cílem jednorázové akce je odreagování uživatelů služby od jejich každodenních starostí
a problémů při péči o dítě se zdravotním postižením. Tato akce jim dává možnost seznámení
s ostatními uživateli služby, výměny zkušeností a vzájemné podpory. Dle poptávky uživatelů
je uspořádána jednorázová akce jako keramická dílna, setkání rodičů, přednáška nebo besídka.
Pobytové akce
Cílem akce je umožnit uživatelům služby strávit čas mimo domácí prostředí, v příjemné
atmosféře se odreagovat od každodenních starostí a běžných povinností, jako je vaření, praní
či úklid. Mohou se seznámit s dalšími uživateli služby, vyměnit si zkušenosti, získat nové
informace, kontakty a přátele. Dětským účastníkům nabízí akce možnost prožitků v jiném
prostředí, s jinými lidmi a vzájemnou interakci s jinými dětmi.
V roce 2008 byla zorganizována pobytová akce, která proběhla 5. – 7. 12. 2008 na
Penzionu Vrchovina v Novém Městě na Moravě. Program vycházel ze zájmu rodičů a dětí.
Jednalo se zejména o bowling, o mikulášskou besídku, o zdobení triček netradičními
technikami, procházku, výrobu vánočních věnců, hry, zpívání s kytarou. Víkendové akce se
zúčastnilo 15 uživatelů.

Kvantitativní vyhodnocení služby
Počet rodin v rané péči:
15
Počet dětí:
17
Počet kontaktů:
181
Počet intervencí:
464
Hospodaření služby
VÝNOSY:
MPSV ČR
Úřad práce
Dary a příspěvky
VÝNOSY CELKEM

v Kč
510 000
31 170
17 200
558 370

NÁKLADY:
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné ostatní náklady
VÝNOSY CELKEM
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v Kč
60 549
17 917
1 241
20 268
64 683
289 166
98 994
5 552
558 370

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen „SAS“) je od roku 2007
registrována podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách u Krajského úřadu kraje
Vysočina. Identifikátor služby je 8199096. Tato služba byla oddělena od služby
EZOP – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a začala fungovat samostatně.
Provozní doba
Pondělí
Úterý
9.00 – 14.30 konzultace v rodinách
Středa
9.00 – 12.00 konzultace v rodinách
Čtvrtek 10.00 – 11.00 konzultace v SAS
Pátek
-

Kontaktní údaje
Pavla Brychtová - vedoucí služby
mobil: 739 957 800
e-mail: sdruzeninmnm.sas@centrum.cz
Drobného 366,
592 31 Nové Město na Moravě
Tel.: 566 617 939

Poslání
Posláním služby je zvyšování kvality života rodin s dětmi, které se nachází v nepříznivé
sociální situaci a žijí v Novém Městě na Moravě nebo Bystřici nad Pernštejnem. Tato služba se
snaží předcházet ohrožení vývoje dětí a mírnit rizika dopadu nepříznivé situace v rodinách.
Cíle služby
Hlavním cílem je zachování nebo obnovení funkcí rodiny (výchovná a socializační, emoční,
ekonomicko-zabezpečovací) v jejím přirozeném prostředí.
Okruh osob
Služba je určena pro rodiny s dětmi ve věku 0–18 let z Nového Města na Moravě a Bystřice
nad Pernštejnem, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a neumí ji řešit vlastními silami.
Pomoc rodinám v obtížné situaci
Poradenství se v roce 2008 nejčastěji týkalo těchto oblastí:
- vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, vzdělávání dětí, jejich každodenní příprava do školy;
- volba budoucího povolání, péče o děti – denní režim, vhodná strava, oblečení, hygiena;
- příprava jídla (obstarávání potravin, jejich uskladňování, hygienické návyky …);
- pomoc při hledání vhodného rekvalifikačního kurzu a pomoc v jeho průběhu;
- dluhová problematika.
Dlouhodobá spolupráce obsahuje přímou práci s celou rodinou a individuální práci s dítětem
a s rodičem. Spolupráce s rodinou vychází z jejich potřeb. Rodina je především navštěvována
v domácnosti nebo může sama přicházet do zařízení.
Kvantitativní údaje:
počet uživatelů služby 38, počet kontaktů 85, počet intervencí 87.
Program Pět P
Jedná se o individuální preventivní program Pět P (přátelství, pomoc, prevence,
péče), na který má organizace udělenou platnou akreditaci od Ministerstva vnitra ČR.
V roce 2008 se programu zúčastnil 1 dobrovolník, který odpracoval 26 hodin.
Hospodaření služby
VÝNOSY:
v Kč
NÁKLADY:
MPSV ČR
145 000
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Kraj Vysočina
8 994
Opravy a udržování
Město Nové Město na Moravě
22 000
Cestovné
VÝNOSY CELKEM
175 994
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM
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podpora,

v Kč
18 341
5 971
246
250
12 529
102 107
35 532
1 018
175 994

OSOBNÍ ASISTENCE
Služba osobní asistence je od roku 2007 registrována podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách u Krajského úřadu kraje Vysočina. Identifikátor služby je 5078660.
Kontaktní údaje
Marie Scheibová – vedoucí služby
mobil: 604 830 135
e-mail: sdruzeninmnm@centrum.cz
Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě
tel:566 652 802
Poslání
Osobní asistence je komplex služeb, jejichž posláním je pomoci člověku se zdravotním
postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby
neměl postižení. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatele bez
časového omezení.
Cíl
Cílem služby osobní asistence je vytvořit vhodné podmínky k tomu, aby mohl uživatel
služby zachovávat v maximální možné míře svoje zvyklosti, udržovat sociální vztahy
a kontakty se společenským prostředím. Uživatel služby má při poskytování služby plně
zachovanou vlastní autonomii v rozhodování.
Během roku 2008 probíhala nepřetržitě po celý den. Vykonávána byla v domácnosti
jednoho uživatele služby, kterým byl dospělý muž s těžkým zdravotním postižením.
Službu vykonávali průměrně 4 osobní asistenti, kteří pracovali v rámci třísměnného
nepřetržitého provozu.
Osobní asistenti vykonávali zejména tyto činnosti
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při jídle a pití, oblékání,
samostatném pohybu, přesunu na vozík či lůžko, polohování);
- pomoc při osobní hygieně (běžné úkony, celková hygiena, pomoc při použití WC);
- pomoc při zajištění stravy (příprava jídla);
- pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid a údržba, nákup);
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod);
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
Služba Osobní asistence umožnila život uživateli v jeho domácím prostředí, což by bez
pomoci asistentů nebylo možné.
Sdružení Nové Město na Moravě o.s. je pravděpodobně jedinou organizací v rámci kraje
Vysočina, která poskytuje osobní asistenci jako nepřetržitou službu. V uplynulém roce se
v souvislosti se službou osobní asistence spolupracovalo především se sociálním odborem
Města Žďár nad Sázavou a sociálním odborem Kraje Vysočina.
Hospodaření služby
VÝNOSY:
MPSV ČR
Úřad práce
Kraj Vysočina
Město Žďár nad Sázavou
Příjmy od uživatele
VÝNOSY CELKEM

NÁKLADY:
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM

v Kč
343 000
184 255
451 415
150 000
132 000
1 260 670
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v Kč
18 607
4 521
2 928
5 175
28 745
882 459
305 344
12 891
1 260 670

Zpráva o hospodaření Sdružení Nové Město na Moravě o.s.
za rok 2008
ROZVAHA v Kč
k
1.1.2008

AKTIVA
A. Stálá aktiva
Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k drobnému dl. nehmotnému majetku
Oprávky k drobnému dl. hmotnému majetku
B. Oběžná aktiva
Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby
II. Pohledávky
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy

28
28
640
640
668
28
640

0
492
492
495
495
0
987
492
495

k
31.12.2008

28
28
687
687
716
28
687

0
492
492
881
881
0
373
492
881

III. Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Bankovní účty
IV. Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období

281 890
0
55 753
27 125
5 628
23 000
0
212 080
16 530
195 550
14 058
14 058

846 043
0
96 208
0
498
43 200
52 510
749 835
13 224
736 611
0
0

AKTIVA CELKEM

281 890

846 043

Nároky na dotace a ostatní zúčt. se státním rozpočtem
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC

k
1.1.2008

PASIVA

k
31.12.2008

A. Vlastní zdroje celkem
1. Jmění
Fondy
2. Výsledek hospodaření
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
B. Cizí zdroje celkem
1. Rezervy
2. Dlouhodobé závazky celkem
Dohadné účty pasivní
3. Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Zaměstnanci
Závazky ze soc. zabezpečení a zdr. pojištění
Ostatní přímé daně
Závazky ze vztahu k rozpočtu ÚSC
4. Jiná pasiva celkem
Výnosy příštích období

115 525
113 957
113 957
1 569
x
1 569
166 365
0
8 500
8 500
27 865
27 865
0
0
0
0
130 000
130 000

115 691
115 525
115 525
166
166
x
730 352
0
0
0
580 352
22 944
210 717
121 335
20 136
205 220
150 000
150 000

PASIVA CELKEM

281 890

846 043
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VÝNOSY:
v Kč
Výnosy podle zdrojů:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

2 714 100

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

100 000

Úřad práce ve Žďáru nad Sázavou

355 855

Kraj Vysočina

667 372

Fond Vysočiny

278 510

Město Nové Město na Moravě

160 000

Město Bystřice nad Pernštejnem

72 000

Město Žďár nad Sázavou

150 000

Asociace občanských poraden ČR

6 756

BEZK (Brontosauří ekocentrum Zelený klub)

5 000

JTJ, spol. s r.o.

15 000

Drobné dary

6 860

Příjmy od uživatelů

141 500

Dobrovolníci

72 000

Úroky

166

VÝNOSY CELKEM

4 745 119

NÁKLADY:
v Kč
Náklady podle druhu:
Spotřebované nákupy celkem

408 552

Spotřeba materiálu

289 201

Spotřeba energie

119 351

Služby celkem

513 978

Opravy a udržování

14 435

Cestovné

66 510

Ostatní služby

433 033

Osobní náklady celkem

3 698 947

Mzdové náklady

2 751 517

Zákonné sociální pojištění

947 430

Ostatní náklady celkem

123 476

Jiné ostatní náklady

123 476

NÁKLADY CELKEM

4 744 953

Hospodářský výsledek

166
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PODĚKOVÁNÍ
Naše poděkování patří všem poskytovatelům finančních prostředků, dárcům,
zaměstnancům, členům, dobrovolníkům, spolupracovníkům a příznivcům Sdružení Nové Město
na Moravě o.s. za podporu fungování organizace v roce 2008.
Za finanční prostředky děkujeme:
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Kraji Vysočina
Fondu Vysočiny
Úřadu práce ve Žďáru nad Sázavou
Městu Nové Město na Moravě
Městu Bystřice nad Pernštejnem
Městu Žďár nad Sázavou
Asociaci občanských poraden ČR
BEZKu (Brontosauří ekocentrum Zelený klub)
JTJ, spol. s r.o.
a drobným dárcům:
STAVOSPOLU, s.r.o., Janě Štěpničkové – CHYLÍKOVÉ, Lékárně ARNICA, spol.s r.o.,
PharmDr. Jarmile Fendrychové – LÉKÁRNA DOBROMYSL, Leoně Marcinko, Iloně Vašíkové.
Za spolupráci děkujeme:
Asociaci občanských poraden ČR
Asociaci pracovníků v rané péči
Asociaci Pět P v ČR
Biskupskému gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou
Centru Zdislava Nové Město na Moravě
České národní zdravotní pojišťovně
Dobrovolnickému centru Vysočina
Gymnáziu V. Makovského v Novém Městě na Moravě
Hasičské vzájemné pojišťovně, a.s.
Horácké tiskárně Nové Město na Moravě
Ing. Lubomíru Mazlovi
Ing. Janě Kouřilové, zastupující společnost Čásenský & Hlavatý, s.r.o.
Kanceláři veřejného ochránce práv
Ministerstvu vnitra ČR
Národnímu dobrovolnickému centru HESTIA Praha
Novoměstské sociální službě
Novoměstské správě budov
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nové Město na Moravě
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem
Oblastní charitě Žďár nad Sázavou
Oblastnímu inspektorátu práce ve Žďáru nad Sázavou a v Jihlavě
Okresní nemocnici Nové Město na Moravě, oddělení dětské neurologie
Okresní správě sociálního zabezpečení ve Žďáru nad Sázavou
Ordinaci neurologů (MUDr. Petr Martínek, MUDr. Stanislav Severa)
Poliklinice Města Bystřice nad Pernštejnem
Personálu ENPEKY, a.s. – PENZIONU VRCHOVINA v Novém Město na Moravě
Pedagogicko-psychologické poradně ve Žďářu nad Sázavou
Probační a mediační službě ČR, středisko Žďár nad Sázavou
Pracovní skupině NZDM NUTS II JV (Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež)
Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou
Sdružení nájemníků pro Jihomoravský kraj
Sdružení na ochranu spotřebitele se sídlem na Městském úřadě v Bystřici nad Pernštejnem
Střední a Vyšší zdravotnické škole ve Žďáru nad Sázavou
Sociálnímu odboru Městského úřadu Žďár nad Sázavou
Speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou, SPC Velké Meziříčí
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Středisku rané péče Pardubice
Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
Základní škole Nové Město na Moravě
I. Základní škole Nové Město na Moravě
II. Základní škole Nové Město na Moravě
Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR
Zdravotní pojišťovně METAL-ALIANCE
Členové Rady Sdružení:
JUDr. Simeona Zikmundová - předsedkyně, statutární zástupce
Marie Scheibová - místopředsedkyně
Mgr. Marie Štouračová
Ing. Hana Janů
Ing. Jaromír Černý
Zaměstnanci:
Bc. Jaroslav Hájek – ředitel
Danuše Balabánová, DiS. – projektový manažer
Helena Kamenská - ekonom, účetní, personalista
Ivana Chudárková - vedoucí služby, občanský poradce
Renata Hanychová, DiS. - občanský poradce
Kateřina Matějková, DiS – vedoucí služby EZOP – NZDM, streetworker
Hana Kincová - sociální pracovník, koordinátor dobrovolníků
Pavla Brychtová – vedoucí služby SAS, sociální pracovník
Bc. Zdeňka Vodičková – vedoucí služby Raná péče, speciální pedagog
Zuzana Jelínková, DiS. - sociální pracovník
Jana Skulová, DiS - sociální pracovník, pracovník Rané péče
Michaela Sýkorová, DiS – sociální pracovník, pracovník Rané péče
Elzbieta Černá - osobní asistent
Bc. Marie Dufková – osobní asistent
Kamila Košíková - osobní asistent
Jana Melicharová - osobní asistent
Alena Rubínová - osobní asistent
Jana Smrčková - osobní asistent
Beáta Veselá – osobní asistent
Mgr. Miloš Havlík - supervizor
Mgr. Vladimír Straka - supervizor
Dobrovolníci:
Tereza Brožová, Markéta Hanychová, Lucie Henzlová, Veronika Jacková, Mirka Jamborová,
Zuzana Jelínková, Eliška Kopecká, Vladimír Koutecký, Nikola Krásná, Helena Lamplotová,
Petra Marková, Martina Matušková, Lucie Mrkosová, Tereza Musilová, Nikola Nekudová,
Petra Ochranová, Hana Pazderová, Slávka Pelikánová, Vít Svoboda, Veronika Šípková,
Veronika Teplá, Iva Ventrubová, Lenka Zobačová
Průměrný přepočtený počet pracovních úvazků v roce 2008 byl 13,0.
Organizace podporuje prohlubování vzdělávání svých zaměstnanců. Všichni zaměstnanci
mají zpracovány Individuální vzdělávací plány na příslušný kalendářní rok. Podle těchto plánů
se účastní kurzů a školení.
Sdružení Nové Město na Moravě o.s. se pravidelně prezentuje na veřejnosti. V rámci
propagace je každoročně vydávána Výroční zpráva pro celou organizaci. Informace
o poskytování jednotlivých služeb jsou zveřejňovány na vývěskách, nástěnkách, na
internetových stránkách, informačních letácích a v místním tisku.
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Sdružení Nové Město na Moravě o.s.

Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 456 59 028
tel: 566 615 217
http://www.sdruzeninovemesto.cz
e-mail: sdruzeninmnm@centrum.cz
bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou
č.ú. 27-1297380247/0100

Tisk: Horácká tiskárna Nové Město na Moravě
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