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Vážení přátelé, 
Právě se Vám dostává do rukou Výroční zpráva za rok 2019 
naší organizace VOR Jihlava, z.ú. 
Organizace, která se stará o podporu a péči duševně 
nemocných v Jihlavě a blízkém okolí již od roku 1998. 
Čísla a články prezentují činnost naší organizace za rok 2019.
Chtěla bych poděkovat Vám všem, kteří nás chcete podpořit 
a ocenit naší práci, třeba jen tím, že si přečtete naší Výroční 
zprávu, a že se zajímáte o tuto problematiku.
Naše organizace je významnou rolí zapojena do probíhající 
Reformy psychiatrické péče. V dubnu 2020 byl zahájen provoz 
Centra duševního zdraví Jihlava, který je společným projektem 
VOR Jihlava, z.ú. a Psychiatrické nemocnice Jihlava. Přípravy 
tohoto projektu významně zasáhly do právě bilancovaného 
roku 2019, ale již nyní můžeme konstatovat, že byly úspěšné.
Děkujeme všem donátorům, dárcům, přátelům, samozřejmě 
i všem zaměstnancům a Správní radě. Doufám, že i v roce 
2020 navážeme na skvělou spolupráci.

Úvodní slovo

Ing. Eva Kantorová
ředitelka VOR Jihlava, z.ú. 

SPRÁVNÍ RADA:
MUDr. Jana Toufarová – předseda
MUDr. Dagmar Dvořáková
Mgr. Martina Přibylová

ŘEDITELKA:
Ing. Eva Kantorová – statutární zástupce

ZAKLADATEL:
Mgr. Martin Šťastný

PRACOVNÍCI VE SLUŽBÁCH:
Lenka Vaňhová, DiS.
sociální pracovník, vedoucí služby sociální rehabilitace, 
sociální pracovník v chráněném bydlení

Veronika Šourková, DiS.
sociální pracovník, vedoucí služby chráňeného bydlení, 
sociální pracovník v sociální rehabilitaci

Bc. Iva Skálová
sociální pracovník v sociální rehabilitaci

Mgr. Danuše Sládková
sociální pracovník v sociální rehabilitaci

Renata Nápravníková
pracovník v sociálních službách–sociální rehabilitace

Adéla Tomášů, DiS.
sociální pracovník v sociální rehabilitaci

Olga Bendová
pracovník v sociálních službách- sociální rehabilitace
pracovník v sociálních službách- chráněné bydlení

Mgr. Martin Šťastný
odborný garant, klinický psycholog, terapeut

Mgr. Luděk Šťepánek
externí terapeut

Eva Svěráková
sociální pracovník DPP v sociální rehabilitaci

Eva Vorálková
Peer konzultant

Petra Kutilová
Peer konzultant

Alena Kružíková
Asistentka ředitele

Personální obsazení



V rámci aktivit v sociální rehabilitaci jsme 
v roce 2019 ve Voru uspořádali pro klienty 
nebo s klienty navštívili  21 akcí, kterých se 
zúčastnilo 631 klientů. Začali jsme s klienty 
pořádat Kavárenské setkání v opravdové 
kavárně-Posezení u Vážky, každou první 
středu v měsíci se sejdeme, popovídáme, 
domluvíme se na programu na další měsíc, 
ochutnáme dobrou kávu a nějaké zákusky.

AKTIVTITY V ROCE 2019

Z dalších akcí to např. byli: outdoorové výlety, 
přednáška o zdravé výživě, návštěvy ZOO Jihlava, 
cestovatelské promítání, grilování na zahradě 
Voru, oslava Čarodějnic, herní odpoledne ve Voru, 
Babinec, relaxace na zahradě, Zpívánky, turnaj 
v pin pongu, návštěvy výstav a muzeí.

V týdnu Duševního zdraví jsme uspořádali oblíbený 
Den na Voru, který je pro klienty i veřejnost,  
letošním hlavním bodem byla vernisáž obrazů 
našeho klienta, p. Jiřího K.

V týdnu Sociálních služeb proběhl Den otevřených 
dveří ve Voru, součástí byla výstava „Duševní  
zdraví nás baví„.



Rok 2019 byl rokem příprav na nadcházející změny, které všichni chápeme jako 
nevyhnutelné a které souvisí s Reformou psychiatrické péče. Reforma se dotýká 
řady oblastí, sociální služby nejsou výjimkou. V tomto roce jsme se účastnili 
řady podnětných diskusí nad otázkami zkvalitňování péče o duševně nemocné 
a posouvání hranic nemocniční péče do přirozeného prostředí pacienta/klienta 
s využitím všech dostupných zdrojů z jeho okolí a multidisciplinárního terénního 
přístupu. 
Od počátku vzniku naší organizace fungovala velice dobře spolupráce 

s Psychiatrická nemocnice Jihlava (PNJ), což pro nás v rámci nadcházejících 
změn přináší určité výhody. Komunikace s profesionály jihlavské psychiatrické 
nemocnice je na velice dobré úrovni. Sociální pracovníci docházeli i v tomto roce 
do nemocnice na pravidelné schůzky za klienty/pacienty a plnili zde beze zbytku 
své poslání. Díky propracovanému systému návštěv v PNJ a větší informovanosti 
pacientů/klientů o následných možnostech poskytované péče se téměř o 1/3 
zvýšil počet motivovaných zájemců o naše registrované služby. 
Celý rok 2019 se také nesl v duchu příprav na otevření CDZ v Jihlavě. Pod 

Psychiatrickou nemocnicí v Jihlavě vznikl tzv multidisciplinární terénní tým, jež 
jsme podporovali svými znalostmi a zkušenostmi ze sociální sféry. Samozřejmě, 
začátky nebyly jednoduché. Sociální i zdravotní sféra má každá svůj specifický 
pohled na řešení konkrétních situací, přesto, jsme si dokázali věci vykomunikovat 
a najít společný směr v péči o cílové klienty/pacienty. 
Základní změnou v systému péče o lidi s duševním onemocněním bude 

systematické poskytování koordinované, vzájemně propojené péče zaměřené na 
zotavení (recovery) pacienta/klienta. Organizace VOR využívá přístup recovery při 
individuální práci s klienty. Koncem roku se do tohoto procesu zapojila i naše 
PEER pracovnice Eva, která na základě získaných zkušeností ze stáže v Praze 
založila vlastní uživatelskou skupinu pro klienty VOR, zaměřenou na zdraví, 
domov, smysluplné konání, společenské vazby a snahu o dosažení svého 
plného potenciálu. Samotný příběh PEER pracovnice Evy je příkladem obrovské 
houževnatosti a píle, kterou dnes a denně vynakládá k tomu, aby se navzdory své 
nemoci mohla věnovat věcem, které ji baví a naplňují. Za tuto spolupráci jsme jí 
my kolegové i klienti nesmírně vděční – viz zpětná vazba od klientky Stáni.
Rok 2019 byl pro všechny náročný, přesto si troufám říct, že se nám v něm 

podařilo obstát a uskutečnit většinu stanovených předsevzetí. Nabídka aktivit 
byla i v tomto roce široká a stále se měnící tak, jak se měnil zájem a potřeby 
klientů. Aktivizaci klientů považujeme stále za jeden z nezbytných pilířů námi 
poskytovaných služeb. Klient by neměl zůstat na pospas se svými myšlenkami 
v domácí izolaci. Dlouhodobě pozorujeme a máme i dobrou zpětnou vazbu od 
klientů, že jim kreativní, tvořivé či vzdělávací činnosti přináší velké obohacení 
v jejich životě a že se cítí být užiteční. Těší nás, že jsme mohli a nadále také 
můžeme klientům nabízet práci v chráněné dílně, a ještě víc nás těší, že o práci 
skutečně stojí a umí si ji s naší minimální podporou i udržet. 
Závěrem bych chtěla ocenit práci sociálních pracovníků, kteří se velkou měrou 

podílí na úspěchu celé organizace a plní vždy beze zbytku své zadané úkoly. 

Lenka Vaňhová, DiS.
vedoucí sociální rehabilitace

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Pobytová služba je poskytovaná s nižší mírou podpory 
sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních 
službách v tomto časovém rozsahu:

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

– ubytování: 24 hodin denně
– úkony péče: v pracovní dny 8.00–16.00 hodin 

ve sjednaném rozsahu v individuálním plánu.

Klienti naší služby jsou lidé mobilní, se sníženou 
soběstačností, kteří potřebují podporu například při 
zajištění chodu domácnosti, hledání práce, navazování 
kontaktů se společenským prostředím, doprovázení na 
úřady/k lékaři, vyřizování osobních záležitostí, a jiné.

V roce 2019 se navýšila kapacita chráněného bydlení 
ze 2 na 3 lůžka. Klienti mají možnost bydlet společně 
v bytě 3+1 cca 5 minut od centra města a 10 minut 
chůze od VORu. Byt jsme získaly do nájmu od 
Statutárního města Jihlavy na konci roku 2018. Byt je 
nově zrekonstruovaný, umístěný v budově v blízkosti 
centra Jihlavy a je dobře dostupný všemi službami 
(obchody, MHD, nemocnice atd.). 

V průběhu roku jsme jednali s Krajem Vysočina 
o další navýšení kapacity ze 3 na 5 lůžek a požádali 
jsme Statutární město Jihlava o nájem dalšího bytu 
o velikosti 2+1. Kraj Vysočina i Statutární město Jihlava 
nám vyšli vstříc a díky nim můžeme rozšířit naši službu 
a přijmout další 2 klienty v průběhu roku 2020.
Děkujeme tímto za spolupráci:
Statutární město Jihlava
Kraj Vysočina

ÚSPĚCHY NAŠICH KLIENTŮ:
Vernisáž a výstava obrazů pana Jirky K. ve fotoreportáži.

FOTOGALERIE CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ:

PÁR SLOV OD NAŠICH KLIENTŮ:
„V chráněném bydlením jsem chtěl 
dosáhnout toho, abych se uměl postarat 
sám o sebe. Nejvíce se mi líbila aktivita 
vaření, kde jsem se učil vařit a vždy jsem 
si uvařil dobré jídlo s pomocí Veroniky nebo 
Olči, které jsem měl na oběd i na večeři a za 
pár korun. Rád bych poděkoval VORu za 
trpělivost a snahu a přeji jim mnoho úspěchů 
v jejich práci.“ M.H.

„Když jsem byl v chráněném bydlení, tak 
se mi podařilo najít si práci, mohl jsem tedy 
začít splácet svoje dluhy. Rád jsem chodil 
na výuku Anglického jazyka, to mě bavilo. 
Taky mě bavilo vaření. Chtěl bych Vám ještě 
vzkázat, že Vás mám všechny rád.“ M.S.



Jako PEER konzultant jsem nastoupila do 
VORu Jihlava z. ú. v dubnu 2019 společně 
s další „peerkou“, Petrou. Před tím jsem byla 
dlouholetou klientkou této organizace, což 
z mého pohledu vnímám jako výhodu, protože 
jsem znala způsob práce zaměstnanců a také 
jsem osobně znala většinu klientů. Myslím, že 
klienti vzali moji novou roli vesměs pozitivně. 
Říkám si, že když už bohaté zkušenosti s duševní 
nemocí mám (pozitivní i negativní), ať alespoň 
poslouží něčemu užitečnému.   

Já a Petra jsme byly historicky první „peerky“ 
ve VORu, takže naše přítomnost v týmu byla pro 
mé kolegyně zpočátku velká změna. Časem se 
na konkrétních věcech ukazuje, čím mohu být 
v týmu prospěšná, a myslím, že naše spolupráce 
se daří. Ráda např. chodím s kolegyní Ivou do 
PNJ kontaktovat nové klienty. Hodně ráda také 
účinkuji na besedách s veřejností, líbí se mi, jak 
lidé na nás peery reagují, i celá atmosféra těchto 
setkání.

V dubnu 2019 jsem ve VORu založila 
svépomocnou skupinu. Informace jak na to 
jsem mimo jiné čerpala z knihy Moderování 
svépomocných skupin od Janine Berg-Peer, 
kterou jsem si sehnala z CRPDZ. Abychom měli 
do začátku nějaký program, volně jsou použila 

ROK 2019 VE VORU OČIMA „PEERKY“

cvičení z knihy Cesty k zotavení od Priscilly 
Ridgway a dalších autorů (také z CRPDZ). Líbí 
se mi, že kniha se zaměřuje na silné stránky lidí 
usilujících o zotavení z vážné duševní nemoci. 
Vypracovala jsem cvičení na téma naděje, 
odvahy, mé přednosti, motivace, mé zdroje 
z okolí apod.  Po letech, kdy se nás jako pacientů 
a klientů odborníci vyptávali hlavně na příznaky 
nemoci, je zaměření na to, co funguje, úplně nový 
přístup. Považuji za revoluční myšlenku fakt, že 
i když mám příznaky nemoci, není všechno jen 
špatně, a já mohu i tak žít naplněný život. 

Všichni na skupině pochopitelně vědí, že 
jsem z knihy čerpala. Také jsem kontaktovala 
kolegu a kamaráda Michala Kašpara, který již 
několik let organizuje svépomocnou skupinu pro 
lidi s duševní nemocí v Praze. Kromě cenných 
informací, které mi poskytl, mě pozval jako hosta 
přímo na skupinu do Prahy, takže jsem je viděla 
v akci.

Naše svépomocná skupina měla od začátku 
pět členů, plus já a kolegyně peerka. Scházíme 
se ve VORu každý čtvrtek od 13.00 do 14.30 
hod. Pravidla máme dvě: nevynášet informace 
ze skupiny a omluvit se, pokud nemohu dorazit. 
Od září 2019 moderuji skupinu sama, protože 
kolegyně se ocitla na dlouhodobé pracovní 

neschopnosti a k 31. 12. 2019 ve VORu skončila. 
V současné době má skupina osm členů, plus já. 
Sem tam někdo přijde jednorázově, vyzkoušet si 
to, což je možné. Myslím, že by bylo možné ještě 
tak dva nové členy přibrat. Snažím se udržet 
přístup zaměřený na to, co funguje, a protože 
založením jsem spíš pesimista, pomáhají lidé ze 
skupiny i mně udržet si optimističtější přístup 
k sobě samé.

Podle mého názoru skupina funguje dobře, 
protože lidé si na ní udělají čas a přijdou, jsou 
aktivní, máme mezi sebou kamarádské vztahy. 
Vzájemně si pomáháme a podporujeme se na 
našich cestách za zotavením. 
      
Eva Vorálková
Peer konzultant



CO ZNAMENÁ PRÁCE/ZAMĚSTNÁNÍ 
PRO KAŽDÉHO Z NÁS?
Práce je charakteristickým atributem dospělosti 
a samostatnosti každého člověka, bez ohledu na to, zda 
se jedná o člověka zdravého nebo zdravotně postiženého. 
Již podle Sigmunda Freuda je práce základní potřebou, 

která člověka spojuje s realitou a která umožňuje člověku 
vžít se do lidského společenství.
Úspěšná profesní integrace zajišťuje člověku účast na 

životě ve společnosti a umožňuje seberealizaci. Práce 
zprostředkovává finanční příjem, pocit užitečnosti a pocit 
plnohodnotného člena společnosti, zajišťuje určitou míru 
samostatnosti a tím nezávislosti vůči ostatním lidem nebo 
celé společnosti. Práce souvisí i s vývojem a podporou 
myšlenkových pochodů, které lze uplatnit i v jiných 
oblastech života. Práce tedy podstatným způsobem 
rozšiřuje duševní horizont. Současně poskytuje člověku 
vytvoření strukturovanosti všedního dne.
Oblast práce je jedním ze základních životních potřeb. 

Naše služba sociální rehabilitace si je této skutečnosti 
vědoma, a proto se snaží naše klienty v této oblasti 
podporovat. 

MOŽNOST PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ 
PRO NAŠE KLIENTY
V říjnu 2018 proběhla na Krajském úřadě v Jihlavě 
konference, na které byly představovány sociální 
služby v Kraji Vysočina. Konference se účastnil i pan  
Ing. Kučera, který prezentoval chráněnou dílnu Myjómi 
a její filozofii (individuální přístup k zaměstnancům, žádné 
normy atd.) Vzhledem k tomu, že spousta našich klientů 
mělo přání pracovat, ale toto přání se jim nedařilo naplnit, 
jelikož na trhu práce nemohli sehnat vhodné zaměstnání, 
jsme se rozhodli pana inženýra oslovit a nabídnout mu 
naši spolupráci. Panu inženýrovi se naše nabídka líbila 
a rozhodl se s podporou sociální rehabilitace VOR založit 
svou další chráněnou dílnu jménem Lilacosta právě 
v Jihlavě. Po všech přípravách zahájila chráněná dílna 
svůj provoz v červnu 2019. Našim úkolem na začátku bylo 
sehnat 9 zaměstnanců, což pro nás nebyl problém. Mnoho 
našich klientů mělo o práci v chráněné dílně zájem. Poté 
jsme s klienty pracovali na tom, aby se v práci zaučili, 
získali jistotu a byli v práci spokojeni.  V průběhu roku se 
dílna rozšiřovala a v současné době má 100 zaměstnanců, 
z toho 25 našich klientů. Se všemi našimi klienty dále 
v rámci sociální rehabilitace pracujeme na tom, aby si 
práci udrželi a aby byli v práci spokojeni. Od všech našich 
klientů máme velice kladnou zpětnou vazbu, v práci se 
jim líbí a moc si chválí, jak se jim díky poskytnuté pracovní 
příležitosti zkvalitnil život.

CHRÁNĚNÁ DÍLNA
VÝPOVĚDI KLIENTŮ, KTEŘÍ 
NASTOUPILI DO CHRÁNĚNÉ DÍLNY 
R.P.: 
Práce v Lilacostě mě vytrhla z letargie nic 
nedělání a konečně i zapojení se do kolektivu 
po delší odmlce z důvodu nemoci. Vzbudila ve 
mně pocit naplnění svého života. Vše pro mne 
bylo nové, v tak velké firmě s tolika zaměstnanci 
jsem nikdy nepracovala (cca směna 30-ti lidí). 
Důležité bylo začlenění se do kolektivu a též 
pocit, že k něčemu jsem. Bylo hezké za sebou 
vidět dobře odvedenou práci. Práce jako taková 
se skládala z lepení etiket, montáže propisek, 
stříhání písmenek do škol, případně tvorby 
věnců. S vedoucími stejně tak jako mistrovými 
lze vše diskutovat, ať už vám práce nejde přes 
možnosti dovolené. Vše je důležité řešit osobně 
a s klidem. Nesetkala jsem se s nepochopením 
či špatným zacházením. 

V.V.: 
Posledních 12 let jsem nepracovala z důvodu 
nemoci. Byla jsem na tom špatně jak psychicky, 
tak i fyzicky.  I když jsem pracovat chtěla nenašla 
jsem žádnou práci, kterou bych v souladu 
s nemocí mohla zvládnout. Práci v CHD jsem 
uvítala s nadšením. Práce mě naplňuje, cítím se 
spokojenější a sebevědomější. Začala jsem si 
více věřit, plánovat další a vyšší cíle. Práce v dílně 
mě naučila vytrvalosti a větší trpělivosti. Věřím, 
že teď už zvládnu úplně všechno. Kolektivní 
práce a pocit sounáležitosti mi daly opět 
chuť do života. Naučila jsem se komunikovat 
i s nadřízenými a jsem za tuto zkušenost 
vděčná. Děkuji všem, kteří se účastnili tohoto 
úspěšného projektu a pomáhají tak potřebným.



STATISTIKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ROK 2019

F00-F09-Organické duševní poruchy včetně symptomatické
F20-F29 Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy
F30-F39 Poruchy nálady (afektivní poruchy)
F40-F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy
F50-F59 Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
F60-f69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Chráněné bydlení
    celkem za rok 2019
Počet služeb   435
Počet hodin-klient  559
Počet klientů    3
 

Sociální rehabilitace
    celkem za rok 2019
Počet služeb   2766
Počet hodin-program  2045
Počet hodin-klient  4624
Počet klientů    135



VÝSLEDOVKA  v tis. Kč

NÁKLADY      VÝNOSY
Spotřeba materiálu   519  Provozní dotace   5.391
Energie    172  Členské příspěvky   0
Prodané zboží   0  Dary     4
Opravy a udržování   54  Jiné výnosy    267
Cestovné    16  Tržby za prodané zboží  0
Ostatní služby   672  Tržby z prodeje služeb  173
Mzdové náklady   3.099  Tržby za vlastní výrobky  0
Zákonné sociální pojištění  990   
Daně a poplatky   7  
Jiné ostatní náklady   55  
Odpisy    267  
NÁKLADY CELKEM  5.851  VÝNOSY CELKEM  5.835

ROZVAHA  v tis.Kč

AKTIVA      PASIVA
Stavby    11.490 Vlastní jmění    8.740
Pozemky    22  Dodavatelé    0
     
     -3.211       -1046
Zásoby    0  Přijaté zálohy    1409
Poskytnuté provozní zálohy 87  Dohadné účty pasivní  85
Ostatní přímé daně   9
Pokladna    80  Jiné závazky    1
Účty v bankách   692  Výnosy příštích období  0 
Náklady příštích období  4  Hospodářský výsledek  -16
AKTIVA CELKEM   9.173  PASIVA CELKEM                9.173

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

Oprávky k dlouh.
majetku celkem

Závazky ze vztahu k rozpočtu 
orgánů uz.sam.celků



Za finanční podporu v roce 2019 děkujeme!

Projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje 
Vysočina, individuální projekt IV“

Ministerstvo sociálních věcí

Kraj Vysočina

Město Jihlava

Pan Václav Nečada

Evropská unie

FINANČNÍ PODPORA



VOR Jihlava, z.ú.
Komenského 36a (dvorní trakt)
586 01, Jihlava
IČO: 65761979
č. ú. 153984370/0600
tel.: 567 215 019, 775 680 987
e-mail: info@vorjihlava.cz
www.vorjihlava.cz

KONTAKT


