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Občanské sdružení pro podporu 
a péči o duševně nemocné VOR JIHLAVA



Vážení přátelé,

dostává se vám do rukou zpráva o činnosti naší organizace za rok 2015. V uplynulém roce jsme se snažili rozvíjet 
služby, které poskytujeme od roku 2007 v Centru denních služeb, opět blíže směrem k uživatelům. Základním 
nástrojem naší činnosti je stále individuální práce s uživateli a snaha poskytnout co nejvíce možností a příležitostí  
pro jejich zapojení do běžného života. 

Pro některé se stává VOR oázou, kam chodí načerpat síly, pro jiné pak přestupní stanicí k dalším životním cílům. Jsme 
zde především pro ty, kteří bojují s duševní nemocí již dlouhé roky a musí se vyrovnávat s nástrahami, které přináší. 
Jedná se především o lidi, kteří onemocněli nemocí z okruhu psychóz a poruch nálady. Uvědomujeme si, že život 
s duševní nemocí je obtížný, ale také vidíme, že je prostor pro proces, kterému říkáme úzdrava. Úzdrava (anglicky 
recovery) je koncept, který je všeobecně přijímán v péči o duševní zdraví u lidí se závažnými duševními poruchami. 
Úspěšně se uplatňuje u nás i v zahraničí a umožňuje člověku využívat všech dostupných zdrojů, vnějších i vnitřních  
k tomu, aby se co nejlépe vyrovnával s nemocí a žil co nejkvalitnější život. Takový přístup vyžaduje koordinaci  
a propojení všech složek, které se podílejí na péči o duševní zdraví. O něco takového se pokouší reforma psychiatrické 
péče, která navrhuje vznik Center duševního zdraví tak, aby zde byly propojeny služby zdravotní a sociální a byly 
poskytovány co možná nejblíže lidem, kteří je potřebují. VOR je připraven se na tomto procesu podílet a přispět  
k rozvoji péče o duševní zdraví v našem regionu. K tomu potřebujeme stabilitu jak personální, tak finanční. 

Rok 2015 byl plný personálních změn, které doléhaly jak na pracovní tým, tak i na uživatele. Myslím, že jsme toto 
období změn zvládli a situaci stabilizovali. V oblasti finanční se nyní chystáme opět na úzkou spolupráci  
s Krajem Vysočina, který je hlavním koordinátorem sociálních služeb a dobrým partnerem pro jednání o jejich rozvoji. 
Díky přízni donátorů, v čele s firmou BOSCH DIESEL s.r.o Jihlava, se podařilo výrazně obměnit a doplnit vybaveni 
denního centra, které bude lépe sloužit především uživatelům. 

Na závěr je potřeba říci, že do roku 2016 vstupujeme jako trochu jiná organizace. Dokončili jsme transformační 
proces, upravili název a právní formu, změnily se orgány, které VOR řídí. Co se ale nemění je naše činnost, její smysl, 
pracovní nasazení. Loučím se tedy jako předseda Rady sdružení VOR Jihlava a předávám otěže ředitelce Sdružení  
Ing. Evě Kantorové a správní radě v čele s MUDr. Janou Toufarovou. Děkujeme všem, kteří umožňují činnost VORU  
a zajímají se o naší práci. Pevně věřím, že všechny strany mají stejný zájem - a to je podpora těch, kteří pomoc 
potřebují a hledají. Duševní zdraví je naše společná věc, naše společné bohatství. Nejlépe ho dosáhneme vzájemnou 
podporou a porozuměním. 

Mgr. Martin Šťastný 
Předseda Rady sdružení VOR Jihlava



OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO PODPORU A PÉČI O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ VOR JIHLAVA

O. S.VOR JIHLAVA 
Komenského 36a, 586 01 Jihlava (dvorní trakt)
e-mail: os.vor@seznam.cz
www.os-vor.cz

Žít život s duševní nemocí stojí hodně sil a vyžaduje nejen dobrou lékařskou péči, ale i pomoc při 
zvládání běžných i výjimečných životních událostí. Nabízíme individuální podporu při zvládání 
zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.

Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život,  
ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby. 

PosKytuJeme registrovaNé sociálNí sluŽby:

•	 Sociální	rehabilitace

•	 Sociálně	terapeutické	dílny

•	 Chráněné	bydlení	

SLUŽBA SOCIáLNÍ REHABILItACE 

Posláním sociální rehabilitace je pomoci lidem s duševním onemocněním rozvinout potřebné 
schopnosti a dovednosti, které jim umožní žít samostatným a spokojeným životem. Za tímto účelem 
sociální rehabilitace nabízí činnosti, které pomáhají duševně nemocným zvýšit kvalitu jejich života.  
Náplň a průběh sociální rehabilitace je u každého uživatele služby individuální. v úzké spolupráci 
s klíčovým pracovníkem si zájemce o službu nejprve ujasní, co sám od služby očekává, z jaké oblasti 
jsou jeho potřeby a jak konkrétně je možno dosáhnout žádoucí změny. 

služba je poskytována v terénní a ambulantní formě individuelně i ve skupinách. může probíhat jak 
v zázemí sdružení vor, tak také v domácnosti klienta, doprovodem na úřady, k lékaři, při hospitalizaci 
v nemocnici apod. Klienti ambulantní formy sociální rehabilitace mohou kdykoli rozšířit svou zakázku 
na terénní formu poskytování služby na základě svých nových cílů (například potřeba klienta trénovat 
nácvik činností v domácnosti).

cílovou skupinou jsou:

• osoby s chronickým duševním onemocněním, s psychotickými a afektivními poruchami,    
 poruchami osobnosti a těžkými neurotickými poruchami (zejména z okruhu psychóz)
• osoby s duševním onemocněním ve věku 19–80 let
• osoby s bydlištěm v regionu Jihlava
• osoby, které potřebují využívat služby sociální rehabilitace.



PROČ CHODÍM DO VORU?

 Do VORU docházím již řadu let, prakticky od jeho vzniku. Začala jsem tam chodit v době, kdy moje 
duševní nemoc nebyla příliš stabilizovaná. Tady jsem nemusela být „happy“, a předstírat, že se cítím skvěle. 
Postupně jsem si tu našla známé lidi, které ráda vidím, a je mi v jejich společnosti dobře. Samozřejmě to 
neplatí o všech, ale v běžném životě je to taky tak. Navíc si myslím, že ve Voru byl již od počátku dobrý tým 
pracovníků a i přes různé personální obměny to vlastně platí i v současnosti.
 Kreativní dílna pro mě znamená důvod, proč ráno nezalézt znovu do postele a neprospat celé 
dopoledne. Vstávám v 6.30, v 7.30 odejde dcera do školy a já už si nejdu lehnout, protože chci být po deváté 
hodině v dílně. Mám rodinu a dům, takže na nedostatek práce si stěžovat nemůžu, ale v kreativní dílně ve 
VORU je to o něčem jiném. Vždycky mě bavily různé ruční práce a díky Renatě, která kreativní dílnu vede, 
jsem se naučila i techniky jako pletení z pedigu, výrobu keramiky, smaltované šperky a mnoho dalších 
výtvarných technik, které bych doma dělat nemohla. 
 Nejdůležitější je pro mě asi skutečnost, že docházení  třikrát až čtyřikrát týdně do kreativní dílny, mi 
umožňuje zavést si aktivní a pravidelný denní režim. Je to pro mě trochu jako chodit do práce, k čemuž 
bych se chtěla v budoucnu dopracovat. Dobré je, že dílna není zaměřená na výkon, každý může pracovat 
takovým tempem, které mu momentálně vyhovuje. A samozřejmě mám radost, když se moje výrobky líbí.
 Doufám, že VOR bude fungovat i nadále, že se podaří najít způsob financování sociální rehabilitace  
i po skončení evropského projektu. Nedovedu si představit, že by VOR zanikl. Nejspíš bych pak trávila dny 
zavřená doma a jsem si jistá, že by to moji nemoc jen zhoršilo. I když mám přátele a spřízněné duše i mezi 
psychicky zdravými lidmi, a jsem za to ráda, VOR pro mě znamená jakýsi most z nemoci do reálného světa, 
bez kterého bych život s dušení nemocí zvládala o moc hůř.

napsala e. v.

VýLEt DO třEBÍČE
autorky: Helenka a libuška

 Vyrazili jsme z Jihlavy do Třebíče rychlíkem v úterý ráno. My klienti Voru a naše holky vedoucí jsme  
si prošli nejprve třebíčské náměstí.
 Někteří z nás navštívili výstavu o Lidských anomáliích. Ostatní jsme se šli podívat do kavárny  
U Vrátek, kde pracují lidé s handicapem. Atmosféra tady byla pohodová. Každý si objednal od příjemné 
obsluhy kavárny výbornou kávu s ochutnávkou Židovského cukroví. Kavárnu U Vrátek tu mají s vlastní 
pekárnou a opodál s obchůdkem pečiva, koření a výrobků z různých materiálů z keramiky, látek...Tamní 
Basilika nás nadchla a překvapila velkým prostorem a klenutými klenbami. Na stavbě pracovalo až šest set 
dělníků společně se sochaři a zednáři, opracovávali stavební kameny, kde nechávali své podpisy vryté do 
tvárnic. Podle množství vyrytých znaků do tvárnic dostaly odpovídající plat.
 Po prohlídce Basiliky jme zamířili do restaurace Kleopatra na náměstí. Kde jsme se sešli s kamarády, kteří 
tam na nás již čekali. Oběd nám chutnal. Posilněni na další objevování Židovské čtvrti kam jsme se vzápětí 
vydali bylo zajímavé. Cestou po celý den nám příjemně svítilo sluníčko. Spokojení  a zaplavení různými 
zážitky z Třebíče nám cesta vlakem ubíhala velice rychle.



CEStUJEME S VOREM
autor: Jiří 

 Ve čtvrtek 26. 3. 2015 nás navštívily studentky z SVOŠS v Jihlavě a vystoupily se svým 
projektem  „Cestujeme s vorem“. Tento projekt byl tematicky zaměřen na poznávání Francie. Projekt byl 
rozčleněn do tří částí a s tím spojen i znalostní test. Ocenili jsme zejména  milý a přátelský přístup studentek 
a jejich celkovou brilantní připravenost. Po stránce odborné byl projekt zpracován na velmi vysoké 
úrovni.  Studentky měly pro nás připravené i občerstvení, které velmi zpříjemnilo naše setkání.  

ČARODKY
autorka: Jitka 

 Dostala jsem úkol přímo čarodějnický. Napsat o naší VORSKÉ čarodějnické oslavě, ke dni 30. dubna, kdy 
se pálí čarodějnice. Tak se o to pokusím. Poslouchejte.
 Bylo FILIPOJAKUBSKÉ  odpoledne a na našem vorském dvorečku s lavičkami už sedělo zvědavé 
obecenstvo se svými buřtíky, připravenými se opékat. Kousek dál mezi stromy byl totiž už rozprostřený 
stan, pod kterým byl elektrický gril. Některým z obecenstva už kručelo hlady v bříšku, proto hned, jak oslava 
začala, se vrhli ke grilu a jali si opékat špekáčky. Ale to přišli bohužel o přehlídku našich krásných vorských 
čarodějnic – našich klíčových pracovnic a vedoucích a nesmím zapomenout i na naši milou paní ředitelku.
 Všechny měly paruky až na paní R., která si čarodějnický účes, vytvořila ze svých vlastních hezkých 
blond vlasů. A šklebila se a pitvořila ze všech nejvíce. A proto se mi moc líbila a pasovala jsem si ji sama pro 
sebe, za nejlepší a nekrásnější čarodějnici.
 Pak se přidala i Eva Ř. ve svém hopsafraku, který nakonec půjčila Stáně s Mikešem. A Stáňa se tak 
zmalovala, že od pravé čarodějnice nebyla k poznání. A rejdila a zlobila nás s ostatními čarodějnicemi, 
dokud nepřišel pěvecký kroužek z Voru. Všichni byli oblečeni ve stylu padesátých až šedesátých let a moc 
jim to slušelo. Hanička K. měla dokonce klobouček s modrou mašlí. A zpívali písničky také z té doby. A bylo 
veselo a my zpívali s nimi a sluníčko svítilo a bylo nám fajn. Čarodějnice ještě občas někoho pozlobili, ale 
většinou už jsme se s nimi jen fotili a někdy zlobili i my je.
 Bylo to nádherné odpoledne a i když jsem na něm nebyla až do konce, přece jen jsem si z něho něco 
odnesla. Byla to malá čarodějnice, vyrobená ve vorské kreativní dílně, kterou rozdávala na rozloučenou 
paní R. 
 Tu malou čarodějnici mám na poličce v obýváku a bude mi vždy připomínat tento pěkný den.



ZOO V JIHLAVĚ OPĚt NEZKLAMALA
autorka: libuše 

 Píše se čtrnáctého července dva tisíce patnáct.  
U brány Jihlavské ZOO se scházíme, my kamarádi,  
z občanského sdružení Vor, a naše vedoucí.
 Projdeme vstupním turniketem a hned vzápětí 
se kocháme krásnými společenskými zvířaty 
surikatami. U žiraf si dáme svačinu a počkáme 
na komentované krmení. Dozvídáme se nové 
informace. Mají osm krčních obratlů, tedy o jeden 
víc než člověk. Rozlišujeme je také podle jejich 
zabarvení, lépe řečeno podle skvrn na kůži. Také 
v zoo se vyskytuje žirafa síťovaná. V dospělosti 
vyrostou do výšky kolem pěti metrů. Dospělosti 
dosahují v šesti letech. Vedoucí se zeptá, jak se 
jmenují ty zajímavé stepní antilopy. Jsou zbarvené 
do tmavě hněda a mají na sobě bílé proužky. Jsou 
to nyaly nížinné. Cestou se zastavíme u hrošíka 
liberijského a přejeme si, aby si dal koupel nebo 
alespoň bahenní lázeň. Lamy nás tolik nenadchly, 
tak se stavíme na oběd do místního občerstvení. 
Potom si vyslechneme přednášku o životě medvědů 
malajských. Prohlídneme si také šelmy a pandu 
červenou. To by nebyl výlet, kdybychom zapomněli 
na vydry a tuleně. Zrovna mají přírůstek tuleního 
mláděte. 
 Výlet do zoo v Jihlavě jsme zvládly. Každý si 
vybral své oblíbené zvíře, které obdivoval.

VýLEt DO tELČE
autorka: libuše 

 Čekám v hale autobusového nádraží. Jsem tu ještě brzy. Už jsem se nemohla dočkat, až vyrazíme 
s kamarády z Voru na společný výlet do Telče. Na nástupišti se nás sešlo asi třináct i s našimi milými 
vedoucími R. a A.. Domluvíme se, že vystoupíme v Telči na zastávce u kina. A tak to začalo. 
 Řidič byl veselé povahy a vtipkoval: „Jednou do kina“ a na jaký film?“ jel parádně, jako bychom pluli na 
klidném moři. Cestu jsme zvládli v pohodě a jsme na zámku. Prohlídneme si tentokrát obytné místnosti, kde 
majitelé žili a bydleli. Líbila se nám koupelna i s relaxačním lůžkem. Paní průvodkyně byla velice milá  
a snažila se nás zapojit do děje prohlídky. Zeptala se, jestli poznáme, jaké město je na obraze v jedné  
z místností. Jedna paní typovala Telč. A bylo to správně. To se prý podařilo uhodnout po několika letech. 
 Telč a zámek vypadaly opravdu jinak než je dnešní podoba. Potom jsme si prohlídli různé druhy 
interiérového vybavení. Šperkovnice zdobené intarziemi (vkládání dřeva do dřeva). Různé druhy nádobí 
včetně cínového. Dobový nábytek a spousty dalšího. Přišli jsme do místnosti se zdobnými kachlovými 
kamny, do kterých se přikládalo z chodby zvenku, aby služebnictvo nerušilo klid rodiny. Také se nás paní 
průvodkyně ptala, jestlipak víme na co je vrchní odklápěcí část na kamnech. Jedna mladá slečna hádala, že 
je to na vonné oleje nebo různé druhy vonných přísad, které provoněly pokoje. Bylo to opět správně. A také 
jsme se pokoušeli uhádnout, na co je miska, vypadala jako mistička na máslo, ale byla pod ní ještě jedna 
mísa. Byla to dóza na paštiku a do mísy se dával led, aby vydržela paštika studená. Prohlídku zakončil náš  



kamarád, když se paní průvodkyně zeptala, jestli ten pták vymalovaný na obraze je raroch. Což paní 
nevěděla. 
 Byla to příjemná prohlídka. Ještě jsme zašli do zámecké zahrady, kde jsme obdivovali obrovský strom. 
Pak jsme měli rozchod, šli jsme se podívat po obchodech a koupili jsme si pohledy a dárky pro své blízké.  
Na oběd jsme zavítali do restaurace se zahrádkou a dali jsme si chutný oběd. Na autobusové nádraží jsme 
šli raději s předstihem, abychom nemuseli tak chvátat. Cesta domů byla rychlá jako vítr.  
Na autobusáku jsme se rozprchli do svých domovů, abychom své zážitky vyprávěli svým blízkým.

VýSLedky SOcIáLní ReHAbILItAce zA ROk 2015:

celkový počet registrovaných uživatelů sr byl 111, do služby jsme přijali 14 nových uživatelů.
u některých byla vyřešena zakázka krátkodobého charakteru,u ostatních byla navázána dlouhodobá 
spolupráce a zapojili se do aktivit nabízených  sr.



SLUŽBA SOCIáLNĚ tERAPEUtICKÉ DÍLNY 

Posláním služby sociálně terapeutické dílny  je zdokonalení uživatele v pracovních, sociálních,
psychických a motorických schopnostech a dovednostech, které pomáhají uživatelům služby zvýšit 
možnosti uplatnění se na trhu práce, nebo nalézt jinou smysluplnou, pravidelnou činnost, nebo 
podpořit uživatele v co nejsamostatnějším životě v běžném sociálním prostředí.

sociálně terapeutické dílny probíhají na chráněných tréninkových pracovištích v úklidu, v recepci,  
na zahradě a v kavárně. v přípravné fázi po nástupu do služby prochází klient zaškolováním, po jehož 
úspěšném zvládnutí je zaměstnán na konkrétním pracovišti s nárokem na odměnu za vykonanou 
práci.

tréninková kavárna je otevřena pro veřejnost od pondělí do čtvrtka v čase od 9 od 15.30 hod., 
v pátek od 9 do 12 hod. 

cílová skupina: 

• osoby s chronickým duševním onemocněním, s psychotickými a afektivními poruchami,
 poruchami osobnosti a těžkými neurotickými poruchami s bydlištěm v regionu Jihlava,
 věková struktura 19–64 let.

PřÍBĚH:
 
 V kavárně pracuji první rok. Smlouva zde má pár odlišnosti od běžné smlouvy. Kromě toho, že si 
můžeme říct o pomoc, kdyby člověk něco nezvládal (i když i to je věc podstatná, osoby s chronickým 
duševním onemocněním, s psychotickými a afektivními poruchami, věková struktura 19–64 let která se 
nabízí), to myslím není skleníkové prostředí, kde by byl člověk od všeho chráněn. To by myslím ani nebylo 
ideální pro osobní a osobnostní růst.
 Mnohdy je to v kavárně celkem běžná realita s tím positivním i negativním, co vztahy a práce přináší. 
Není to až tolik „oddechové“, jak jsem si na začátku myslela – člověk tu připravuje nápoje, roznáší  
a současně obsluhuje myčku. Ale zákazníci i vedoucí jsou v čekání na nápoje dosti trpěliví. :-)
 V tomto „chráněném“ prostředí je dost možností jak testovat sám sebe:
– to, kolik dovedu dát,
– to, kolik dovedu snést,
– to, na co by člověk možná měl a na co ne.
 Mohu trochu nahlédnout do práce soc. pracovníků, do aktivit, které tu jsou. Pro mě tedy práce  
v kavárně má více poznávacích rozměrů. Pokud je alespoň trochu pracovní prostředí positivní a přidá-li 
člověk kus svého přičinění a dobré vůle, pak myslím, že to vždy člověku pomáhá. Tedy i mě.
Ráda se učím novým věcem v tomto mám radost, že jsem se naučila dělat některé nové nápoje.
Pro mě to díky dojíždění do kavárny žádné hmotné výhody nemá, ale už od začátku jsem šla do toho  
s tímto vědomím – být s lidmi a hledat ve věcech to podstatné je pro mě něčím víc.
A jestli spatřuji u sebe nějaký posun? Je to trochu úsměvná věc: zpočátku byla pro mě kavárna  trochu 
„hrou“. Hrou na zákazníka a obsluhu. Postupně jsem ale přešla do poznání, že i tato „tréninková kavárna“ je 
vcelku půdou reality a začala jsem obsluhovat tak nějak „doopravdy“.
 Věřím, že každý člověk může být pro druhého darem i to chápu jako součást práce v kavárně. 
Nesetkáváme se jen kvůli jídlu a pití, ale můžeme se sdílet – Vzájemnost, Opora, Radost (VOR).
Cítím, že do kavárny jsem nastoupila už do rozjetého vlaku, který má kus nějaké cesty  za sebou a věřím,  
že i před sebou. Díky všem, kteří stáli u zrodu VORU i těm kdo se snaží v původní myšlence pokračovat.

m. K.



 Jsou to dva roky, co jsem začala chodit do Voru. Nejprve jsem Vor kontaktovala s tím, zda je možné zde 
najít práci. To se mi splnilo – od listopadu 2013 jsem 1x týdně na recepci sdružení. Práce mne nejen baví, ale 
také jsem přes recepci poznala prakticky většinu ostatních klientů a mezi nimi našla mnoho kamarádek  
a kamarádů. Vor pro mne znamená zázemí, kde se mám vždy s kým podělit jak o radosti, tak starosti.

J. D.

Co mě přináší úklid ve Voru ?

1. strávím více času mezi lidmi
2. je pro mne příkladem k udržování pořádku i doma
3. poznání, že i v pokročilém věku stále na tuto práci fyzicky mám
4. dobrý dojem z toho, že jsem stále potřebný
5. určitou odpovědnost ráno vstát a jít na 8.00 hodinu uklízet

J. b.

Dobrý den,

jmenuji se M. S. a rád chodím pracovat do kavárny. I když mi to dělá potíže, protože jsem dyslektik a neumím 
moc počítat. Někdy mi kasa vyjde a někdy taky ne a proto mě čas od času přepadne úzkost.
Ale i přes úzkost se mi práce líbí a snažím se na sobě pracovat, abych tu úzkost překonal.
Je dobře, že chodím do práce jen na tři hodiny, protože více bych nezvládal. Osobně si neumím představit, 
že bych chodil do práce na osm hodin. To bych opravdu nezvládl. A tak jsem rád, že chodím alespoň na tři 
hodiny do kavárny a něco si přivydělám. 

m. s.

VýSLedky SLužby SOcIáLně teRApRutIcké díLny:

služba byla poskytnuta celkem 35 uživatelům. Z toho 16 osob nastoupilo do služby nově.
v kavárně pracovalo 14 osob, v recepci 13, na úklidu 3 a na zahradě 2.
3 klientky  pracovaly v nechráněném prostředí, v muzejní kavárně na pozici pomocná servírka.



SLUŽBA CHRáNĚNÉ BYDLENÍ 

služba chráněné bydlení je určena lidem, kteří v důsledku svého duševního onemocnění  
a s ním spojenou nepříznivou životní situací nezvládají nebo nemohou zcela samostatně bydlet  
a potřebují podporu sociální služby při nácviku a rozvoji dovedností a schopností vedoucích k jejich 
soběstačnosti. služba směřuje k tomu, aby člověk po jejím ukončení zvládl samostatně nebo s nižší 
mírou podpory bydlet, poradit si při řešení běžných denních záležitostí, aby převzal odpovědnost  
za vlastní rozhodování a uměl využívat běžně dostupné služby v komunitě.  

služba je poskytována jako přechodné tréninkové bydlení po dobu 6 měsíců až max. 2 let v plně 
vybaveném bytě určeném pro soužití tří osob. Podpora pracovníka je zajištěna v pracovní dny  
od 8 do 16 hod., v případě nouzové situace je pracovník k dispozici na telefonu. 
byt není bezbariérový. 

cílová skupina:
• lidé s chronickým duševním onemocněním, převážně z okruhu psychóz
• věk od 19 do 64 let
• bydliště v Kraji vysočina
• potřeba obnovit nebo získat dovednosti, které jsou důležité pro samostatné bydlení
• člověk, jehož nemoc není v akutní fázi, nevyžaduje intenzivní zdravotní péči
• člověk, jehož onemocnění má takový průběh, který  umožňuje soužití v chráněném bydlení   
 (službu nelze poskytnout např. lidem s neléčenou závislostí na návykových látkách).

PřÍBĚH:

 Chráněné bydlení mi dalo možnost osamostatnit se a získat nové návyky. Díky CHB jsem získal novou 
práci,kterou mám velice rád a jsem za to vděčný všem pracovníkům VORU,kteří mi pomáhali. Navštěvoval 
jsem kavárnu a stal jsem se jedním z pracujících. Naučil jsem se zde obsluhovat a také jsem  
se naučil díky tomu komunikovat, hlavně ze zdejšími klienty. V chráněném bydlení se cítím příjemně,  
je to pěkné prostředí. 

v. J.

VýSLedky SLužby cHRáněné bydLení: 
v roce 2015 byla služba cHb poskytnuta celkem 6 osobám, 3 ženám a 3 mužům. Dvě osoby pobyt 
úspěšně ukončili, jedna klientka si našla městský byt a jeden klient odešel bydlet do pečovatelského 
bytu. během pobytu si osvojili větší míru samostatnosti a naučili se o sebe lépe postarat.



FINANČNÍ ZPRáVA O.S.VOR JIHLAVA ZA ROK 2015

zA fInAnční pOdpORu V ROce 2015 děkuJeme:

Projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje vysočina – individuální projekt iii“

VÝSLEDOVKA v tis. Kč

Náklady Výnosy
spotřeba materiálu         591   Provozní dotace      3 895   
energie          131   Členské příspěvky             0    
Prodané zboží             91    Dary           178    
opravy a udržování           151    Jiné výnosy         275    
cestovné            15    tržby za prodané zboží         161    
ostatní služby          334    tržby z prodeje služeb          129    
mzdové náklady        2 349    tržby za vlastní výrobky             2   
Zákonné sociální pojištění          714    

 
 
 
 

 
 
 
 

Daně a poplatky              7    
Jiné ostatní náklady            26    
odpisy          267    
náklady celkem        4 676   Výnosy celkem      4 640    

ROZVAHA v tis. Kč

Aktiva Pasiva
stavby      11 490    vlastní jmění     9 690   
Pozemky            22     Dodavatelé  5
oprávky k dlouh.majetku celkem    -  2 143 Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu    2
Zásoby            10    Dohadné účty pasivní 48
Poskytnuté provozní zásoby            51    výnosy přštích období 134   
Jiné pohledávky             10  Hospodářský výsledek - 36
Pokladna               4   

  učty v bankách          384    
Náklady příštích období               16   
Aktiva celkem       9 843 pasiva celkem   9 843



O.S.VOR JIHLAVA 
Komenského 36a (dvorní trakt)

586 01 Jihlava
e-mail: os.vor@seznam.cz

www.os-vor.cz


