Sdružení Nové Město na Moravě o.s.
Drobného 301
592 31 Nové Město na Moravě
tel. 566 615 217
e-mail: sdruzeninmnm@centrum.cz
www.sdruzeninovemesto.cz
Úvodní slovo
V lednu 2009 oslavilo Sdruţení Nové Město na Moravě o.s. 10. výročí svého zaloţení.
Sdruţení NMNM vzniklo jako občanská iniciativa zabývající se sociální problematikou, která
nebyla v naší lokalitě řešena. Cílem byla snaha přiblíţit a zpřístupnit pomoc lidem, kteří se
dostali nebo dostanou do nepříznivé ţivotní situace.
Sdruţení zpočátku vyuţívalo práci jednoho dobrovolníka, později mělo jednoho
zaměstnance a následně se počet zaměstnanců navyšoval, a to jako reakce na zvyšující se
poptávku po poskytovaných sluţbách. Na základě potřeb veřejnosti a díky úspěšnosti při
podávání projektů se v současné době na pěti realizovaných registrovaných sluţbách podílí
celkem patnáct zaměstnanců a 11 dobrovolníků.
Lze říci, ţe se daří naplňovat vizi, kterou si zakladatelé tohoto občanského sdruţení před
deseti lety dali. Sdruţení Nové Město na Moravě je na Novoměstsku jedinou organizací, která
zajišťuje na profesionální úrovni tak široké spektrum sociálních sluţeb.
Děkuji všem, kteří Sdruţení Nové Město na Moravě o.s. podporují, děkuji jeho
zaměstnancům a příznivcům. Dík patří také těm, kteří připravovali oslavy 10. výročí. Hlavní
oslava se konala v příjemných prostorách Horácké galerie a kromě řady uţivatelů, jejich
příbuzných, veřejnosti a odborné veřejnosti, se této oslavy zúčastnili představitelé našeho
města starostka Zdeňka Marková, místostarosta Stanislav Marek, radní Marcela Krupicová
a také zastupitel pan Michal Šmarda. Velmi jsme si váţili toho, ţe pozvání přijala také
senátorka Ing. Dagmar Zvěřinová, radní kraje Vysočina RNDr. Marie Kruţíková a starosta
města Ţďáru nad Sázavou Mgr. Jaromír Brychta.
Na přípravě oslav se podíleli zaměstnanci všech pěti realizovaných projektů, a to za velké
aktivní pomoci Mgr. Veroniky Teplé, dlouholeté dobrovolnice tohoto občanského sdruţení.
Všem současným, ale i bývalým zaměstnancům Sdruţení NMNM patří za jejich odvedenou
práci velký dík.
Marie Scheibová, místopředsedkyně Sdruţení
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Poslání
Sdruţení je dobrovolným sdruţením občanů, kteří chtějí podporovat rozvoj sociálních
sluţeb a sociální péče pro občany kraje Vysočina.
Sdruţení je nepolitická, nezisková, zájmová organizace, která je nezávislá na státní moci
a státní správě. Jedná se o právnickou osobu.
Sdruţení reaguje svojí činností na aktuální potřeby občanů, kteří nabízené činnosti a péči
potřebují. Realizuje programy pro děti a mládeţ týkající se prevence negativních sociálních
jevů a kriminality.
Cíle
Realizování činností, vycházejících z konkrétních potřeb občanů z místní komunity
či samosprávy, a to prostřednictvím nezávislé, nestranné a diskrétní pomoci.
Rozšiřování nabídky a zvyšování kvality sociální péče s ohledem na dostupnost a potřeby
občanů kraje Vysočina.
Prosazování a hájení oprávněných zájmů občanů.
V souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních sluţbách jsou od roku 2007
registrovány u Krajského úřadu kraje Vysočina tyto sociální sluţby (podle názvu sluţby):
 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
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pro rodiny s dětmi

Osobní
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EZOP – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Drobného 366
592 31 Nové Město na Moravě
tel. 566 616 980
mobil: 603 486 722
e-mail: sdruzeninmnm.ezop@centrum.cz
www.sdruzeninovemesto.cz
Sociální sluţba „nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ“ je od roku 2007 registrována dle
zákona č.108/2006 Sb., o sociálních sluţbách u Krajského úřadu kraje Vysočina. Identifikátor
sluţby je 9401897.
Poslání EZOPu
EZOP – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ v Novém Městě na Moravě poskytuje
zázemí dětem a mládeţi ve věku 6 – 20 let, které se nacházejí v nepříznivé ţivotní situaci nebo
jsou jí ohroţeny. Je bezpečným místem pro trávení volného času, zábavu, podporu a odbornou
pomoc.
Cíle EZOPu
poskytnutí prostoru pro bezpečné trávení volného času;
pomoc při zvládání krize a obtíţných ţivotních situací (poskytnutí podpory, rady,
informací);
pomoc při začleňování uţivatelů sluţby do skupiny vrstevníků i do společnosti;
zvýšení sociálních schopností uţivatelů sluţby (např. komunikační dovednosti,
schopnost spolupráce, oblast sebedůvěry a sebevědomí, schopnost přizpůsobit se);
zvýšení znalostí, změna postojů a chování v oblasti, která je pro uţivatele aktuální
(např. škola, volný čas, zdraví, sexuální ţivot, uţívání návykových látek).
Okruh osob
Děti a mládeţ ve věku 6 – 20 let, které se nacházejí v nepříznivé ţivotní situaci nebo jsou
jí ohroţeny.
Jsou rozděleny do dvou věkových kategorií 6 – 11 let („mladšáci“) a 12 – 20 let
(„staršáci“) z důvodu odlišných potřeb. Kaţdá skupina má vlastní nabídku jednotlivých aktivit.
Sluţba není poskytována dětem a mládeţi:
s mentálním a zdravotním postiţením v takovém rozsahu, který znemoţňuje bezpečný
pobyt v prostorách zařízení;
s mentálním a zdravotním postiţením v rozsahu, který vyţaduje specifický přístup
a odborné vzdělání pracovníka.
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Zásady poskytování služby
zachovávání lidské důstojnosti;
rovnost - sluţba je všem jednotlivcům z cílové skupiny poskytována stejně bez ohledu
na rasu, pohlaví, sociální postavení, sexuální orientaci, náboţenské vyznání či politické
smýšlení;
individuální přístup;
podpora aktivity a rozvoje samostatnosti uţivatele sluţby;
anonymita a diskrétnost;
nízkoprahovost – sníţení časových, prostorových, psychologických a finančních bariér;
sluţba je poskytována zdarma (výjimku tvoří pobytové a jednorázové akce, na kterých
se uţivatel sluţby finančně podílí).
Provozní doba
Pro mladší skupinu dětí (6-11 let):
Pondělí
14:00 - 15:30 klub
Úterý
Středa
14:00 - 15:30 klub
Čtvrtek
14:00 - 15:30 klub; 15:30 - 17:00 Animační dílna
Pátek
Pro starší skupinu dětí (12-20 let):
Pondělí
16:00 - 18:00 klub
Úterý
16.00 - 18:00 klub
Středa
16:00 - 18:00 klub
Čtvrtek
16:00 - 18:00 klub
Pátek
Provozní doba terénní formy poskytování (streetwork):
pondělí 14:00 - 15:30
středa
14:00 - 15:30
Pomoc při přípravě na vyučování probíhá dle individuálně domluvených konzultací ve dnech
pondělí - čtvrtek v rozmezí 13:00 - 18:00 hodin.
EZOP nabízí tyto aktivity
otevřené kluby;
pomoc při přípravě na vyučování;
volnočasové dílny ("animační
dílna", výtvarná dílna);
jednorázové aktivity;
pobytová akce;
programy primární prevence ve
školách;
streetwork;
práce s dobrovolníky.
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Otevřené kluby
Kluby jsou volnočasovou alternativou k různým zájmovým útvarům, krouţkům a jiným
organizovaným aktivitám, navíc poskytují poradenství a sociální servis. Zásadní význam klubů
je v jejich poradenské a preventivní činnosti - umoţňující dětem a mládeţi si popovídat nebo
se svěřit se svými problémy, které mohou za pomoci pracovníků vyřešit. Pracovníci vytvářejí
bezpečný prostor, v němţ si děti a dospívající mohou najít svoje místo.
Otevřené kluby byly realizovány v pracovní dny během celého roku. Pro mladší skupinu dětí 3x
týdně, pro starší děti 4x týdně v rozsahu 60–90 minut.
Počet kontaktů: klub mladší 975, klub starší 1005
Pomoc při přípravě na vyučování
Pomoc při přípravě na vyučování je specifická činnost s dětmi, která se orientovala na
vzdělávání dětí a na jejich školní povinnosti. Byla jedním ze způsobů, který můţe napomoci
zamezit sociálnímu vyloučení a vytvořit vhodnější podmínky pro vzdělávání a osobní vývoj
dítěte. Tato činnost probíhala s dětmi individuálně 1x týdně v průběhu celého školního roku.
Počet kontaktů: 269
Volnočasové dílny
V roce 2009 mladší děti navštěvovaly dvě volnočasové dílny v rozsahu 90 minut, kde mohly
najít prostor pro vlastní seberealizaci a realizaci svých zájmů bez ohledu na finanční moţnosti.
Jednalo se o dílnu výtvarnou - 1x týdně a o animační dílnu - 1x týdně.
Počet kontaktů: animační dílna 186, výtvarná dílna 127.
Jednorázové volnočasové aktivity
Tyto aktivity slouţí ke zpestření běţného programu zařízení a k obohacení nabídky aktivit
pro uţivatele nebo k propagaci sluţby.
26. - 29. 1. Lednový čtyřboj (šipky, kuličky jinak, basketbal, bowling)
2. 2.
Taneční soutěţ na DancePadu
3. 2.
Hry v tělocvičně
3. - 4 .2.
Hororová noc na EZOPu
5. 5.
Den otevřených dveří
28. 5.
Prezentace volnočasových aktivit (vystoupení taneční skupiny Mixdancers,
projekce animovaných filmů, vystoupení tanečníků Ewa a Cuba)
9. 7.
Výlet do ZOO v Praze
22. 7.
Hip hop & Street dance
23. 9.
Špekenzííí
24. 9.
Street dance lesson 3
29. - 30. 10. Přespávačka na Ezopu
17. 12.
Vánoční klub pro „mladšáky“ – turnaj DancePad
17. 12.
Vánoční klub pro „mladšáky“ – turnaj ve stolním tenise.
Počet kontaktů: 169
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Pobytová akce
V termínu 19. – 21. srpna 2009 se ve Svojanově uskutečnila pobytová akce pro uţivatele
sluţby EZOP. Svým zaměřením navazovala na celoroční činnost klubu a zúčastnilo se jí 9 dětí.
Programy primární prevence ve školách
Byly realizovány formou besed na obou Základních školách v Novém Městě na Moravě
u ţáků 6.-9. tříd. Jednalo se o ţáky staršího školního věku (12 – 15 let). Programy primární
prevence byly organizovány formou 2 bloků v jedné třídě, kaţdý blok trvá 90 minut. S ţáky se
lektoři programů setkávali několikrát v průběhu celého školního roku, a to v době vyučování.
Témata programů:
6. třída – Vztahy v kolektivu (2 bloky);
7. třída – Drogy a jejich rizika, závislosti (2 bloky);
8. třída – Partnerské vztahy a sexualita (2 bloky);
9. třída – Domácí násilí (1 blok).
Statistické údaje: počet programů (bloků) 41, počet ţáků 520.
Streetwork
Cílovou skupinu tvoří děti a mládeţ ve věku 6 – 20 let, ţijící nebo studující v lokalitě
Nového Města na Moravě. Streetworker se zaměřuje především na vyhledávání a kontaktování
mládeţe ve věku 11 – 20 let. Jedná se o skupinu, která nejvíce vyuţívá sluţeb terénního
pracovníka, protoţe se nachází v obtíţném ţivotním období dospívání.
Terénní pracovník společně s uţivatelem sluţby hledá řešení náročných ţivotních situací,
které by bylo pro obě strany přijatelné.
Statistické údaje:
počet šetření v terénu
50,
počet kontaktů 335
přímá práce v terénu
75,5 hodin.
Práce s dobrovolníky
Dobrovolnictví tvoří součást projektu EZOP. Dobrovolník se můţe v rámci projektu zapojit
do těchto činností:
pomoc při přípravě na vyučování;
otevřené kluby a volnočasové dílny;
jednorázové akce;
pobytové akce.
Dobrovolník pomáhá s přípravou i realizací jednotlivých aktivit dle svých schopností
a moţností. Nenahrazuje pracovníky sluţby, ale jeho přítomnost umoţňuje navýšení kapacity
těchto aktivit.
V roce 2009 pracovalo v EZOPu 11 dobrovolníků, kteří odpracovali na různých aktivitách
344 hodin.
Hospodaření služby EZOP:
Výnosy celkem: 1 811 978 Kč

Náklady celkem: 1 811 978 Kč

Práce dětí na Animační dílně
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Občanská poradna Nové Město na Moravě
člen Asociace občanských poraden ČR

kontaktní místo Bystřice nad Pernštejnem
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
mobil: 731 487 284
e-mail: ob.poradna@centrum.cz
www.sdruzeninovemesto.cz
Sociální sluţba „odborné sociální poradenství“ je od roku 2007 registrována dle zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních sluţbách u Krajského úřadu kraje Vysočina. Identifikátor sluţby je
9459540.
Občanská poradna je řádným členem Asociace občanských poraden ČR (dále jen AOP).
Poradna je vlastníkem certifikátu kvality poskytovaných sluţeb, který získala od AOP na
základě provedené kontroly. Dle tohoto certifikátu je zařazena do nejvyšší kategorie kvality,
skupiny A.
Poslání Občanské poradny
poskytuje rady, informace a pomoc lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci
nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné sluţby
nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy;
je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci, provází občany při
jejich obtíţích;
usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí
dostupných sluţeb 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 sluţeb.
Cílem Občanské poradny je
umoţnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé ţivotní situace, řešit ji prostřednictvím
poskytování zejména bezplatných,
nestranných,
nezávislých
a
diskrétních
informací,
rad
a případné další pomoci;
působit na chod veřejné správy
a samosprávy ve prospěch občanů;
poskytovaná
sluţba
zachovává
a rozvíjí důstojný ţivot těch, kteří ji
vyuţívají, je bezpečná a odborná.
Okruh osob
sluţby občanského poradenství jsou
poskytovány
lidem,
kteří
jsou
v nepříznivé sociální situaci nebo
jim taková situace hrozí, neznají
svá práva, povinnosti, dostupné
sluţby nebo nejsou schopni vyjádřit
své potřeby a hájit své oprávněné
zájmy.
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Principy občanského poradenství
diskrétnost služby – veškeré informace zjištěné od uţivatele sluţby, včetně jeho
návštěvy poradny, nebudou, bez jeho písemného souhlasu, předány nikomu mimo
občanskou poradnu. Poradci zachovávají mlčenlivost o skutečnostech, které se
dozvědí;
bezplatnost služby – sluţba je poskytována zdarma;
nezávislost – činnost občanské poradny je nezávislá na jakémkoli subjektu,
probíhá v souladu s principy Asociace občanských poraden, jejímţ je občanská
poradna členem;
nestrannost služby – sluţby jsou poskytované všem lidem bez rozdílu rasy,
pohlaví, postiţení, sexuální orientace, politické příslušnosti, věku, náboţenské
orientace, vzdělání, společenského postavení aj. Občanská poradna poskytuje rady
a pomoc bez jakékoli zaujatosti. Poradce zachovává individuální přístup ke kaţdému
uţivateli sluţby, poskytuje stejně kvalitní sluţby všem zájemcům o sluţbu bez
rozdílu. Poradce pracuje v souladu s Eganovým modelem vedení poradenského
rozhovoru. V kvalitě poskytované sluţby se nesmí odrazit osobní názory a postoje
poradce. Poradenství je poskytováno v současnosti v 18-ti oblastech, a to ve
4 úrovních: informace, rada, aktivní pomoc a asistence.
Metody občanského poradenství
uţivatel sluţby můţe zvolit formu pomoci z této nabídky: informace, rada, aktivní
pomoc, doprovázení, zastupování, asistence;
poradenství je poskytováno: v poradně, po dohodě v domácnosti, v nemocnici nebo
v zařízení sociální péče – v tomto případě je nutná návštěva dvou poradců;
poradenství se poskytuje: osobně při návštěvě, telefonicky, písemně dopisem nebo
emailem;
poradenství je poskytováno v konzultačních hodinách, zájemce o sluţbu má moţnost
se také objednat. Objednaní klienti mají přednost při vyřizování.
Oblasti poradenství
sociální dávky, sociální sluţby, pojištění, pracovně-právní vztahy a zaměstnanost,
bydlení, rodina a partnerské vztahy, majetkoprávní vztahy a náhrada škody,
finanční a rozpočtová problematika, zdravotnictví, školství a vzdělávání, ekologie
a právo ţivotního prostředí, ochrana spotřebitele, základy práva ČR, právní systém
EU, občanské soudní řízení, veřejná správa, trestní právo, ústavní právo.

Pracoviště Nové Město na Moravě

Pracoviště Bystřice nad Pernštejnem
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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 je určeno pro objednané uţivatele sluţby.

Kvantitativní údaje služby za rok 2009
Počet uţivatelů sluţby: 861 (z toho 26 opakovaní)
z toho: ţeny
493
způsob kontaktu:
muţi
282
osobní návštěva
skupiny
83
telefonicky
organizace 3
e-mail
návštěva v bytě
Celkem dotazů: 1 637

Statistika Občanské poradny za rok 2009

788
66
7
0

Pracovně právní problematika
(420)
Důchodové a nemocenské
pojištění (201)
Majetkové vztahy (164)
Rodina a mezilidské vztahy
(240)
Dávky SSP a SP (101)
Finanční a dluhová
problematika (180)
Bydlení (104)
Ochrana spotřebitele (63)
Občanský soudní řád (63)
Veřejná správa (61)
Trestní právo (9)
Zdravotnictví (5)
Ekologie(1)
Ostatní (25)

Poznámka:
V závorce je uveden počet dotazů k uvedené problematice.

Hospodaření služby Občanská poradna:
Výnosy celkem: 908 092 Kč

Náklady celkem: 908 092 Kč
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Raná péče
Drobného 366
592 31 Nové Město na Moravě
tel. 566 617 939
mobil: 739 035 430
e-mail: sdruzeninmnm.rp@centrum.cz
www.sdruzeninovemesto.cz
Sociální sluţba „raná péče“ je od roku 2007 registrována dle zákona č.108/2006 Sb.,
o sociálních sluţbách u Krajského úřadu kraje Vysočina. Identifikátor sluţby je 8414368.
Poslání
Posláním Rané péče je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dítětem
s mentálním, tělesným, kombinovaným postiţením nebo dětem s ohroţeným vývojem od
narození do 7 let v okrese Ţďár nad Sázavou, s cílem pomoci rodině dosáhnout běţného
způsobu ţivota.
Cíle
Cílem sociální sluţby Raná péče je:
pomoc a podpora rodiny vyrovnat se s narozením dítěte s postiţením nebo s ohroţeným
vývojem;
pomoc a podpora rodiny při rozeznávání a naplňování potřeb dítěte s postiţením nebo
s ohroţeným vývojem;
pomoc a podpora rodiny při vyhledávání a vyuţívání dostupných pomůcek a metod,
vedoucích ke zvýšení vývojové úrovně dítěte s postiţením nebo s ohroţeným vývojem;
pomoc a podpora rodiny při vyhledávání a vyuţívání jiných potřebných odborných
sluţeb (pediatři, lékaři - specialisté, speciálně-pedagogická centra, atd.);
zvýšení informovanosti rodičů v oblastech čerpání výhod a nároků, náleţejících rodinám
s dítětem s postiţením nebo s ohroţeným vývojem (zdravotnictví, školství, volný čas
atd.);
pomoc a podpora rodiny i dítěte při začleňování do společnosti (přátelé, školská
zařízení, společenské akce atd.).
Okruh osob
Sdruţení Nové Město na Moravě o. s.
(dále jen Sdruţení) poskytuje sluţbu
Raná péče rodinám, které pečují o dítě:
s mentálním,
tělesným,
kombinovaným postiţením nebo
narozené předčasně, jehoţ vývoj
je ohroţen různými rizikovými
faktory;
do 7 let věku dítěte, popř.
zahájení povinné školní docházky;
v okrese Ţďár nad Sázavou.
Tato sluţba nemůţe být poskytnuta:
rodině, která pečuje o dítě
s postiţením starší 7 let;
rodině, která pečuje o dítě
s postiţením,
které
zahájilo
povinnou školní docházku;
rodině, která pečuje o dítě se
smyslovým
postiţením
(zrak
a sluch);
rodině, která pečuje o dítě
dlouhodobě těţce nemocné (např.
leukémie, rakovina);
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rodině, která jiţ vyuţívá sluţbu rané péče od jiného poskytovatele;
rodině ţijící mimo okres Ţďár nad Sázavou.
Zásady služby
zásada diskrétnosti;
zásada zachování lidské důstojnosti;
zásada rovnosti;
zásada individuálního přístupu;
zásada aktivizace;
zásada bezplatnosti.
Garance služby
Raná péče je drţitelem GARANCE sluţby, která byla udělena Asociací pracovníků v rané
péči. Garance je zárukou kvality námi poskytované sociální sluţby.
(www.asociace-ranapece.unas.cz)
Sluţba je poskytována během celého roku především v domácnostech uţivatelů sluţby
a dále na pracovišti sluţby dle zveřejněné provozní doby.
Provozní doba*
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

13.00-15.00 (poradenství)
7.30-16.00 (konzultace v rodinách)
7.30-14.30 (konzultace v rodinách)
7.30-14.30 (konzultace v rodinách)

*Sluţba je poskytována výjimečně i o víkendu,
částečně je provozní doba upravena v době
letních prázdnin.
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Činnosti poskytované službou Raná péče
Konzultace v rodině
Konzultace můţe probíhat v domácnosti uţivatele sluţby nebo na pracovišti Rané péče,
a to v intervalu 1x za 4 - 6 týdnů. Podmínkou sluţby Raná péče je, ţe 75% konzultací probíhá
v domácnosti uţivatele sluţby.
S dítětem pracuje klíčový pracovník. Obsah činnosti je volen tak, aby odpovídal
individuálnímu plánu uţivatele sluţby. Činnost je volená s ohledem na fyzický i psychický stav
dítěte, je přiměřeně obtíţná a je volena optimální délka jednotlivých činností.
Pracovník nabízí průběţně uţivateli sluţby moţnost vypůjčit si hračky, pomůcky nebo
odbornou literaturu.
Jednorázové akce
Podle poptávky uţivatelů jsou pořádány jednorázové akce, například keramická dílna,
setkání rodičů, přednášky nebo besídky.
Cílem těchto aktivit je odreagování uţivatelů sluţby od kaţdodenních starostí a problémů
(herní odpoledne, mikulášská besídka), seznámení s ostatními uţivateli sluţby (moţnost
výměny zkušeností, vzájemná podpora), získání nových poznatků (přednášky, besedy)
a získání nebo prohloubení dovedností (práce s keramickou hlínou, netradiční výtvarné
techniky).
Depistáž
Dvakrát ročně provádějí pracovníci sluţby vyhledávání nových zájemců o sluţbu. Ve
stanovené lokalitě pro poskytování sluţby (okres Ţďár nad Sázavou) kontaktují pediatry,
odborné lékaře (neurolog, kardiolog, rehabilitační pracovníci…), jiné specialisty (logoped,
psycholog…) a pracovníky sociálních odborů spádových městských úřadů. Předávají jim
aktuální informační materiály sluţby, seznamují je s její podstatou a způsobem poskytování.
Kvantitativní vyhodnocení služby za rok 2009
Počet rodin v rané péči: 15
Celkem: Intervencí
414
Kontaktů
457
Hospodaření služby Raná péče:
Výnosy celkem: 591 420 Kč

Náklady celkem: 591 420 Kč

Práce dítěte v Rané péči
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Drobného 366
592 31 Nové Město na Moravě
tel. 566 617 939
mobil: 739 957 800
e-mail: sdruzeninmnm.sas@centrum.cz
www.sdruzeninovemesto.cz
Sociální sluţba „sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi“ je od roku 2007
registrována dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních sluţbách u Krajského úřadu kraje
Vysočina. Identifikátor sluţby je 8199096.
Poslání
Posláním sluţby je zvyšování kvality ţivota rodin s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé
sociální situaci a ţijí v Novém Městě na Moravě nebo Bystřici nad Pernštejnem. Tato sluţba se
snaţí předcházet ohroţení 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.
Dílčí cíle:
prevence sociálního vyloučení rodiny;
prevence a včasné odhalení ohroţených dětí (zanedbávaných, týraných);
prevence odebrání dětí z rodiny;
zvyšování sociálních a komunikačních dovedností;
rozvoj rodičovských kompetencí;
pomoc při zachovávání či obnovování vazby rodiny s přirozeným prostředím;
pomoc při řešení konkrétních problémů (např. zprostředkování komunikace mezi rodinou
a institucemi, vztahové problémy v rodině, zlepšení prospěchu a chování dětí, pomoc při
budování hygienických návyků, nezaměstnanost, vedení domácnosti).
Sdruţení Nové Město na Moravě o.s. je pověřeno výkonem sociálně právní ochrany dětí ze
dne 21.6. 2000 dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Okruh osob
Sluţba 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
V práci s rodinami vyuţíváme individuálního přístupu, intervence v rodinách vychází
z jejich aktuálních potřeb. Poradenství se nejčastěji týká těchto oblastí: komunikační problémy
v rodině, výchova dětí, potíţe dítěte ve škole, péče o domácnost, finanční zajištění rodiny,
dluhová problematika, hospodaření s finančními prostředky, zaměstnání, rekvalifikační kurzy.
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 prostorách zařízení
Pátek
Statistika za rok 2009:
Počet rodin – 4, počet kontaktů s uţivateli sluţby – 62, počet intervencí - 66
Hospodaření služby Soc. akt. služby pro rodiny s dětmi:
Výnosy celkem: 213 000 Kč
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Náklady celkem: 213 000 Kč

Osobní asistence
Drobného 301
592 31 Nové Město na Moravě
tel. 566 615 217
mobil: 733 747 069
e-mail: sdruzeninmnm.@centrum.cz
www.sdruzeninovemesto.cz
Sociální sluţba „osobní asistence“ je od roku 2007 registrována dle zákona č.108/2006 Sb.,
o sociálních sluţbách u Krajského úřadu kraje Vysočina. Identifikátor sluţby je 5078660.
Poslání
Posláním osobní asistence je terénní sluţba poskytovaná osobám, které mají sníţenou
nebo zcela omezenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postiţení, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Sluţba je poskytována
v domácnosti uţivatele. Jedná se o komplex sluţeb dle individuálního poţadavku uţivatele,
které zahrnují zejména pomoc při péči o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
pomoc při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí.
Osobní asistence se poskytuje bez vymezení času a dle potřeby uţivatele je poskytována
jako sluţba nepřetrţitá.
Cíl
Cílem osobní asistence je klient, který:
zůstává ve svém domácím prostředí;
má moţnost zachovávat v maximální moţné míře svoje schopnosti, dovednosti
a zvyklosti;
udrţuje a uplatňuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím a má
vytvořeny podmínky pro seberealizaci;
s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňuje vlastní vůli (rozhodování,
aktivní spoluúčast při přijímání jednotlivých úkonů pečovatelské sluţby, vyuţívání
zachovaných tělesných a duševních schopností, apod.).
V průběhu roku 2009 byla Osobní asistence realizována nepřetrţitě po celý den
v domácnosti jednoho uţivatele sluţby, kterým byl dospělý muţ s těţkým zdravotním
postiţením. Sluţbu vykonávali průměrně
4 osobní asistenti, kteří pracovali v rámci
dvousměnného nepřetrţitého provozu.
Ţivot
tohoto
uţivatele
v domácím
prostředí by bez pomoci asistentů nebyl
moţný. Dále byla Osobní asistence
poskytována u dvou seniorů, taktéţ
v jejich domácím prostředí.
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Okruh osob
Okruhem osob, pro které je sociální sluţba určena (cílová skupina), jsou osoby s tělesným
postiţením a senioři, kteří jsou schopni sami o sobě rozhodovat a sami určovat, jakým
způsobem budou jednotlivé úkony, vztahující se k činnosti osobní asistence, poskytovány.
Věková struktura cílové skupiny:
mladí dospělí (19 – 26 let);
dospělí (27 - 64 let);
mladší senioři (65 - 80 let);
starší senioři (nad 80 let).
Základní činnosti při poskytování služby osobní asistence obsahují tyto úkony:
a) pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu;
pomoc při jídle a pití, oblékání, samostatném pohybu, přesunu na vozík či lůţko;
polohování;
b) pomoc při osobní hygieně;
běţné úkony osobní hygieny;
celková hygiena;
pomoc při pouţití WC;
c) pomoc při zajištění stravy;
příprava jídla;
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti;
úklid a údrţba, nákup;
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod);
aktivity umoţňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském
prostředí;
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a obstarávání osobních záleţitostí;
pomoc při vyřizování běţných záleţitostí;
h) základní sociální poradenství.

Hospodaření služby Osobní asistence:
Výnosy celkem: 1 549 775 Kč

Náklady celkem: 1 549 775 Kč
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Financování Sdružení Nové Město na Moravě o.s. v roce 2009
ROZVAHA v Kč
k
1.1.2009

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

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

0
492
492
881
881
0
716 373
28 492

0
492
492
213
213
0
654 705
28 492

28
28
687
687

28
28
626
626

687 881

626 213

846 043
0
96 208
0
498
43 200

730 235
0
44 823
14 625
498
29 700

52 510

0

749 835
13 224
736 611
0
0

685 412
34 813
650 599
0
0

846 043

730 235

k
1.1.2009

PASIVA

k
31.12.2009

k
31.12.2009

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

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

192 811
189 691
189 691
3 120
3 120
x
537 424
0
0
0
537 424
2 194
291 403
153 181
35 880
54 766
0
0

PASIVA CELKEM

846 043

730 235
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VÝNOSY:
v Kč
Výnosy podle zdrojů:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

2 939 000

Úřad práce ve Žďáru nad Sázavou

324 000

Kraj Vysočina

762 998

Fond Vysočiny

247 000

Město Nové Město na Moravě

250 000

Město Bystřice nad Pernštejnem

84 736

Město Žďár nad Sázavou

180 000

Asociace občanských poraden ČR

11 756

Česká asociace streetwork

20 000

Příjmy od uživatelů

236 775

Dobrovolníci

17 200

Úroky

151

Ostatní

3 769

VÝNOSY CELKEM

5 077 385

NÁKLADY:
v Kč
Náklady podle druhu:
Spotřebované nákupy celkem

391 041

Spotřeba materiálu

252 274

Spotřeba energie

138 767

Služby celkem

563 327

Opravy a udržování

14 788

Cestovné

68 160

Ostatní služby

480 379

Osobní náklady celkem

4 069 963

Mzdové náklady

3 095 281

Zákonné sociální pojištění

974 682

Daně a poplatky celkem

3 200

Ostatní daně a poplatky

3 200

Ostatní náklady celkem

46 734

Jiné ostatní náklady

46 734

NÁKLADY CELKEM

5 074 265

Hospodářský výsledek

3 120
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Poděkování dárcům a příznivcům
Sdruţení Nové Město na Moravě o.s. děkuje všem poskytovatelům finančních prostředků,
dárcům, zaměstnancům, členům, dobrovolníkům, spolupracovníkům a příznivcům, za podporu
fungování organizace v roce 2009.
Zvláštní poděkování patří poskytovatelům dotací:
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Kraji Vysočina
Fondu Vysočiny
Úřadu práce ve Ţďáru nad Sázavou
Městu Nové Město na Moravě
Městu Bystřice nad Pernštejnem
Městu Ţďár nad Sázavou
Asociaci občanských poraden ČR
České asociaci streetwork
a dárcům: Mgr. Martinu Sobotkovi, Marii Scheibové
Další poděkování patří:
Asociaci občanských poraden ČR
Asociaci pracovníků v rané péči
Centru Zdislava Nové Město na Moravě
Dobrovolnickému centru Vysočina
Gymnáziu V. Makovského v Novém Městě na Moravě
Horácké galerii Nové Město na Moravě, PhDr. Josefu Chalupovi
Horácké tiskárně Nové Město na Moravě
I. Základní škole Nové Město na Moravě
II. Základní škole Nové Město na Moravě
Ing. Janě Kouřilové, zastupující společnost Čásenský & Hlavatý, s.r.o.
Ing. Lubomíru Mazlovi
Institutu Synergické reflexní terapie – Renatě Vodičkové
Kanceláři veřejného ochránce práv
Kontaktnímu místu Státní sociální podpory Bystřice nad Pernštejnem
Kontaktnímu místu Státní sociální podpory Nové Město na Moravě
Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem
Městskému úřadu Nové Město na Moravě
Městskému úřadu Ţďár nad Sázavou
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR
Národnímu dobrovolnickému centru HESTIA Praha
Notářské kanceláři JUDr. Hana Hornyšová
Novoměstským sociálním sluţbám – Ing. Haně Janů
Občanské poradně Havlíčkův Brod
Občanské poradně Jihlava
Občanské poradně Pelhřimov
Občanské poradně Třebíč
Oblastní charitě Ţďár nad Sázavou
Oblastnímu inspektorátu práce ve Ţďáru nad Sázavou a v Jihlavě
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nové Město na Moravě
Oddělení obecního ţivnostenského úřadu Bystřice nad Pernštejnem
Okresní nemocnici Nové Město na Moravě, oddělení dětské neurologie (prim. MUDr. Iloně
Součkové )
Okresní správě sociálního zabezpečení ve Ţďáru nad Sázavou
Okresnímu soudu ve Ţďáru nad Sázavou
Ordinaci neurologů (MUDr. Petr Martínek, MUDr. Stanislav Severa)
Pedagogicko-psychologické poradně ve Ţďářu nad Sázavou
Poliklinice Města Bystřice nad Pernštejnem
Pracovní skupině NZDM NUTS II JV (Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ)
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Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru Ţďár nad Sázavou
Probační a mediační sluţbě ČR, středisko Ţďár nad Sázavou
Sociálnímu odboru Městského úřadu Ţďár nad Sázavou
Speciálně pedagogickému centru Velké Meziříčí
Středisku rané péče Pardubice
Úřadu práce Bystřice nad Pernštejnem
Úřadu práce Nové Město na Moravě
Úřadu práce Ţďár nad Sázavou
Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, Nové Město na Moravě
Základní škole Nové Město na Moravě
Členové Rady Sdružení:
JUDr. Simeona Zikmundová - předsedkyně, statutární zástupce
Marie Scheibová - místopředsedkyně
Mgr. Marie Štouračová
Ing. Hana Janů
Ing. Jaromír Černý
Zaměstnanci organizace k 31. 12. 2009:
Bc. Jaroslav Hájek – ředitel
Mgr. Jana Lišková – projektový manaţer
Helena Kamenská - ekonom, účetní, personalista
Ivana Chudárková - vedoucí sluţby, občanský poradce
Mgr. Martina Dvořáková - občanský poradce
Kateřina Matějková, DiS. – vedoucí sluţby EZOP – NZDM, streetworker
Hana Kincová - sociální pracovník
Pavla Brychtová – vedoucí sluţby SAS, sociální pracovník
Veronika Šatrová, DiS. – vedoucí sluţby Raná péče, sociální pracovník
Michaela Sýkorová, DiS – sociální pracovník, pracovník Rané péče
Kamila Košíková - osobní asistent
Jana Melicharová - osobní asistent
Alena Rubínová - osobní asistent
Ludmila Kotovicová – osobní asistent
Jana Smrčková - osobní asistent
Hana Trödlerová – osobní asistent
Mgr. Miloš Havlík - supervizor
Dobrovolníci:
Tereza Broţová, Nikola Krásná, Martina Matušková, Markéta Mikocziová, Tereza Musilová,
Hana Pazderová, Adéla Přívětivá, Veronika Slavíčková, Vítek Svoboda, Ţaneta Talácková, Lucie
Vintrlíková
Dobrovolníci v roce 2009 odpracovali celkem 344 hodin.
Průměrný přepočtený počet pracovních úvazků v roce 2009 byl 14,0.

Ve dnech 5. 8. 2009 – 14. 10. 2009 proběhla ve Sdruţení Nové Město na Moravě o.s.
kontrola Finančního úřadu ze Žďáru nad Sázavou, která byla zaměřena na dodrţení
podmínek pro čerpání prostředků státního rozpočtu, vyplývající z rozhodnutí o poskytnutí
neinvestiční dotace MPSV na rok 2005. Dle zjištění Finančního úřadu kontrolou podmínek
stanovených příjemci příspěvku nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.
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Prezentace organizace na veřejnosti
EZOP – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Den otevřených dveří – 5. května 2009

Prezentace volnočasových aktivit, vystoupení
taneční skupiny MIX DANCERS - 28. 5. 2009

Občanská poradna
Den otevřených dveří – 14. října 1009

Sdružení Nové Město na Moravě o.s.

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

Den otevřených dveří ve středu 14. 10. 2009, od 9.00 do 16.00 hod.
Kontaktní údaje:
Vratislavovo nám. 12, 592 31 Nové Město na Moravě
www.sdruzeninovemesto.cz
e-mail: ob.poradna@centrum.cz
tel: 566 616 121, mob: 731 487 284
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Sdružení Nové Město na Moravě o.s.
10. výročí založení organizace
22. ledna 2009, vernisáţ výstavy POZNEJTE NÁS!
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