VÝROČNÍ ZPRÁVA
SDRUŽENÍ PRO PODPORU A PÉČI
O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ VOR JIHLAVA ,

předkládáme vám Výroční zprávu za
rok 2016. Významnou změnou oproti
letem minulým je, že jsme se rozhodli
zrušit jednu z našich služeb a posílit
tak základní pilíř péče o duševně nemocné – sociální rehabilitaci.
Tato změna vyplývá jednak
z praktických důvodů, jak se dočtete ve
zprávě, ale je zde i další důvod. Dlouhodobě se podílíme na vytváření sítě služeb pro lidi s duševní nemocí pod vedením pracovníků sociálního odboru Kraje
Vysočina. Společně také bedlivě sledujeme trendy vývoje Reformy péče o
duševní zdraví, kde mají své pevné místo i sociální služby. Výsledkem tohoto
procesu bylo i rozhodnutí odstoupit od
poskytování služby sociálně terapeutické dílny ve prospěch sociální rehabilitace, která se stane součástí nově budovaných Center duševního zdraví. Naše
organizace již dříve vyjádřila ochotu a
zájem podílet se na spolupráci při tvorbě tohoto typu péče.
Také chceme dále rozvíjet v rámci sociální rehabilitace její terénní formu, tedy
více podporovat klienty mimo budovu

Centra denních služeb. Tuto strategii
jsme podpořili také personálním posílením pracovníků pro terénní práci.
VOR je vcelku malá organizace s úzkou
cílovou skupinou. Bohužel musím konstatovat, že se dostáváme na samou
hranici možností poskytování služeb, a
to jak personálně, tak i prostorově.
Navzdory tomu se snažíme pomoci i

POSLÁNÍ
Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve
kterém by mohli naplňovat své
osobní i společenské potřeby.
Nabízíme individuální podporu
při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský
kontakt, komunikaci, náplň volného času.
novým klientům, kteří k nám najdou
cestu.
Je to jistě i tím, že se snažíme stále a
aktivně spolupracovat s dalšími organizacemi a institucemi, se kterými se setkáváme v potřebě nabídnou služby
lidem s duševním onemocněním.
Rád bych poděkoval na tomto místě za

ZA P S A N Ý Ú STAV

podporu a spolupráci Odboru sociálních věcí KÚ Vysočina, Psychiatrické
nemocnici v Jihlavě, Odboru sociálních
věcí Magistrátu města Jihlavy a ambulantním psychiatrům.
Na závěr bych chtěl ještě připomenout
jeden důležitý, ale dost možná opomenutý fakt. 1.1 2007 bylo uvedeno do
provozu Centrum denních služeb VOR.
Koncem roku 2016 jsme tedy završili
deset let provozu.
Tato budova dnes prakticky ztělesňuje
VOR; když jdete do VORu, jdete tam.
Znovu a znovu si připomínáme, jak je
mimo jiné důležité mít k dispozici klidné, příjemné a bezpečné prostředí, kam
je radost zavítat. Tu a tam je vidět, že
na budově, která je opravdu hodně
využívána, hlodá zub času. Rádi se postaráme o to, aby VOR zůstal dobrým
místem a záchytným bodem všem, kteří to potřebují. Kdyby se pak podařilo
dát komplexní péči o duševně nemocné
smysluplnou náplň a dobrý směr, rozhodně bychom k tomu chtěli i nadále
přispívat.
Martin Šťastný
klinický psycholog, odborný garant

Organizace poskytovala v roce 2016 tři druhy služeb, které byly v souladu se Zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb. a vyhláškou 505/2006 Sb. řádně zaregistrovány.
Jedná se o tyto služby:
•
sociální rehabilitace
•
chráněné bydlení
•
sociálně terapeutické dílny

Služba sociální rehabilitace poskytuje
lidem s duševním onemocněním podporu a spolupráci při zvládání nepříznivé životní situace, která může být také
způsobená vlivem onemocnění. Pomoc
a podpora je nabízena a realizována
podle potřeb člověka, a to nejčastěji v
těchto oblastech: rodina a mezilidské
vztahy, zvládání onemocnění, bydlení,
finance, zaměstnání, využití volného
času, jednání s úřady a jinými institucemi atd.
Služba směřuje k rozvoji samostatnosti,
soběstačnosti a nezávislosti člověka
tak, aby se mohl plnohodnotně navrátit
do společnosti a žít obvyklým způsoStránka 2

bem života, tak, jak je to možné.
Služba je poskytována v terénní i ambulantní formě, individuálně i ve skupinách. Může probíhat jak v zázemí Sdružení VOR, tak také v domácnosti klienta, doprovodem na úřady, k lékaři, při
hospitalizaci v nemocnici a podobně.

Klienti ambulantní formy sociální rehabilitace mohou kdykoli rozšířit svou
zakázku na terénní formu poskytování
služby na základě svých nových potřeb
a cílů (například potřeba klienta trénovat nácvik činností v domácnosti).

Koho podporujeme ve službě sociální rehabilitace
•
lidi s chronickým duševním onemocněním, s psychotickými a afektivními poruchami, poruchami osobnosti a těžkými
neurotickými poruchami
•
s bydlištěm v regionu Jihlava, v případě terénní formy spolupráce osoby s bydlištěm do vzdálenosti 1 hodiny dojezdu z
města Jihlava linkovými autobusy
•
ve věku 19-80 let
•
lidé, kteří potřebují využívat službu sociální rehabilitace

Kreativní dílna je jedním z pilířů sociální rehabilitace. Je to aktivita oblíbená
klienty z několika důvodů; je přirozeným prostorem pro setkávání a neformální vztahy, je prostorem pro komunikaci a sdílení, je možností, jak smysluplně trávit volný čas, a ještě se něčemu novému přiučit.

V kreativní dílně vzniká řada zajímavých
výrobků.

Předloni v říjnu jsem začal uklízet ve
VORu. V den, kdy jsem uklízel přízemní
prostory, jsem nenápadně koukal přes
skleněnou stěnu mezi recepcí a dílnou.
Obdivoval jsem šikovné a hbité ruce
několika děvčat a dvou mužů. Ani by
mne nenapadlo, co všechno se dá ručně vytvořit v tamních stísněných a celkem skromně vybavených prostorách.
Trvalo několik týdnů, než jsem našel
odvahu se zeptat paní Renaty, vedoucí
kreativní dílny, zda bych mezi ně mohl
chodit. Paní Renata můj zájem přivítala
a tím začala moje aktivita v Kreativní
dílně. Zpočátku jsem se tam,
v důsledku mé nešikovnosti, necítil příliš dobře. Všichni už do dílny chodili
delší dobu a byli oproti mně šikovní.
Zdlouhavě jsem se do činnosti ostatních postupně zapojoval, ale mé výtvory se s těmi ostatními vůbec nedaly
srovnávat. Zpočátku jsem se podílel na
lehčích, méně náročných pracích, kde
nebylo třeba takové zručnosti. Postupně jsem si začal více věřit a tvořit různé
věci do bytu např. podnos pletený z

pedigu, tužkovník z keramiky pro tužky
na stolek, sluníčko z keramiky smutné a
připomínající šaška), koberečky tkané z
vlny, mandalu z čajových sáčků. A už
mám v hlavě další dva výrobky z keramiky na stolek v pokoji. Je příjemné mít
v bytě věci, které si člověk dokáže sám
vyrobit. Za dobu, kterou dílnu navštěvuji, jsem dospěl k poznání, že je pro
mne osobně práce v dílně výbornou
aktivitou. Chodím do dílny 3 x týdně a
vždy se těším na práci, na lidi, na prostředí, na paní Renatku ...
Hodně si vzájemně povídáme, sdělujeme si své dojmy, poznatky, zkušenosti.
Všichni dokážeme jeden druhého vyslechnout a poradit. Také se dokážeme
zasmát, uvolnit, a to je pro život opravdu důležité. JSME TAM OPRAVDOVÁ
PARTA!!! Společně s mojí sestrou jsme
do Kreativní dílny věnovali starý šlapací
šicí stroj LADA. Po opravě šicí stroj
„šlape“ a je využíván. To je památka na
mou maminku.
Pepa Benda

počet služeb

počet kontaktů

1763

4531:30

1440:45

3346

Chráněné bydlení

366

165:40

138:40

416

Sociálně terapeutická dílna

490

186:40

169:50

510

2619

4883:50

1749:15

4272

Sociální rehabilitace

Celkem

Započítány jsou všichni klienti včetně anonymních
Započítány jsou pouze výkony přímé péče
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Leden
 Přednáška o Peru
 Výstava v hotelu G. Mahler

Únor
 Masopust ve Voru
 Přednáška o Filipínách

Duben
 Promítání – Andalusie
 Grilování na zahradě Voru
 Návštěva výstavy v Muzeu Vysočina

Květen
 Celodenní výlet do Kutné Hory
 Grilování na zahradě Voru

Červen
 Workshop s výživovou poradkyní
 Palačinkové odpoledne
 Cestovatelské promítání – Kongo

Červenec
 Výlet do ZOO
 Výlet na Rokštejn

Srpen
 Společný úklid zahrady + grilování

Září
 Účast na Týdnu Duševního zdraví
 Den na VORU

Říjen
 Den sociálních služeb – účast na náměstí
 Kartoffelmarkt – aktivní účast v Palackého ulici
 Návštěva výstavy

V rámci sociální rehabilitace nabízíme klientům možnost zapojit se do
aktivity „Kuchyňka“. Tato aktivita je
zaměřena hlavně na aktivizaci,
upevnění společenských kontaktů a
nácviku pracovních dovedností příjemnou a užitečnou formou.
Myšlenka vytvořit pro klienty aktivitu „Kuchyňka“ vznikla na základě
poznatku, že většina z nich se stravuje v restauracích, kde zaplatí denně celkem velký obnos peněz, nebo
se stravují studenou stravou – rohlík, salám a podobně.
Daří se nám vzbudit klientech pocit,
že vaření je příjemná a užitečná
činnost, která nemusí být náročná,
a i oni sami jí mohou bez pomoci
zvládnout.
Tím, že se tu zapojí do přípravy různých receptů, které nebudou náročné na přípravu a budou cenově dostupné. Budou moci si sami uvědomit, že není tak těžké, a dokonce je
i cenově výhodné, si připravit jídlo
sami doma.
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Březen
 Jarní úklid Voru
 Cestovatelské promítání – Srí Lanka
 Návštěva výstavy

Listopad
 Cestovatelské promítání Kyrgyzstán

Prosinec
 Celodenní výlet do Brna
na Adventní trhy

VAŘENÍ VE VORu
Je úterý, divám se z okna, začínám se těšit do VORu. Venku je šedivák, ale sviti sluníčko a já vyrážím autem. Už se těším a ptáte se proč? Sešla jsem se s přáteli,
a hlavně s naši paní Ivou, která má tak skvělé nápady.
Vaříme společně a co uvaříme, též sníme. Pak uklízíme a už se loučíme a opět se
těšíme na další vařeni a nějakou tu dobrotu. Tak v úterý na viděnou.
Zdenka Rydlová

Cíle služby sociální rehabilitace a práce s potřebami klientů jsou realizovány kromě individuální práce také
pomocí následujícího portfolia aktivit a činností:
Angličtina
Cvičná kuchyňka

Arteterapie
Grilování na dvoře

Besedy, besídky
Hry

Cvičení

Klientské aktivity

Návštěvy kulturně společenských akcí (výstavy, divadlo...)
Trénink paměti

Terapeutická skupina

Počítač
Výlety

Kreativní dílna
Zpívání
Cvičná kavárnička

Služba pomáhá klientům ve zdokonalení v pracovních, sociálních, psychických a motorických schopnostech a
dovednostech, a tím se uživatelům
služby zvyšuje možnosti uplatnění na
trhu práce, nebo příležitost nalézt jinou smysluplnou, pravidelnou činnost.
Důležité je také podpořit uživatele v co
nejsamostatnějším životě v běžném
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.

V dubnu 2016 zanikla služba
STD
V sociální rehabilitaci nelze provádět
výdělečnou činnost. Promýšleli jsme
různé možnosti, jak kavárnu udržet pro
veřejnost, ale nenašli jsme v našich
podmínkách žádné legální řešení. Naši
domněnku nám potvrdily i jiné organizace s podobným zaměřením. Například Denní a týdenní pobyt v Jihlavě
provozuje ve své budově rovněž cvičnou kavárnu, ale pouze formou nácvikové aktivity a s vyloučením veřejnosti.

V našem případě ještě musíme brát v
úvahu i fakt, že nemáme žádné prostředky na nákup zboží do kavárny a
na její provoz. Individuální projekt
takovou podporu nenabízí.
Kavárna tedy od dubna 2017 slouží
jako tréninkové pracoviště ve službě
sociální rehabilitace, je jednou z dal-

ších aktivit VORu zaměřenou na nácvik
pracovních dovedností.
Zahrada (terapeutická zahrada) bude,
stejně jako kavárna sloužit k nácviku
dovedností za přítomnosti sociálního
pracovníka a nácviky budou probíhat
rovněž na základě předem dohodnutých specifických plánů.

Stránka 5

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 dvou osob. Chráněný
byt je součástí budovy Centra denních
služeb. Byt není bezbariérový.
Podpora je zajištěna v pracovní dny od
8 do 16 hodin, v případě nouzové situace je pracovník k dispozici na telefonu.

Pro koho je služba určena
•
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)

„V chráněném bydlení jsem rok a půl a
za tu dobu se mi podařilo se více osamostatnit. Jsem více schopná, poznala
jsem své schopnosti a dovednosti postarat se sama o sebe a chci to využít.
Dala jsem tady sama sobě další šanci.
Líbí se mi tu, nejvíce se mi líbí kuchyň.
Ráda v ní vařím a také ráda uklízím.
Spolupráce s pracovníky VORU je výborná. Líbí se mi rychlost řešení a že se
pravidelně scházíme s mojí klíčovou
pracovnicí, která mě podporuje a pomáhá mi. Ve VORU využívám hlavně
možnost seberealizace, poradenství,
doprovázení na úřady, pomoc s hledáním práce a návštěvu kreativní dílny.
Ráda tvořím jak v dílně, tak ve svém
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volném čase. Je to momentálně hlavní
náplň mého dne. Chtěla bych všem
pracovníkům VORU poděkovat za spolupráci a za správně vytvořenou atmosféru, která by bez nich nebyla. Vím, že
i po ukončení pobytu v chráněném bydlení, budu VOR navštěvovat a využívat
jejich služeb. Všem mým následovníkům bych chtěla vzkázat, aby to nevzdávali a hledali dále sami sebe, aby
měli snahu a touhu jít dál, osamostatnit
se a postarat se sami o sebe.
V.J.

Správní rada:
MUDr. Jana Toufarová – předseda
MUDr. Dagmar Dvořáková
Mgr. Martina Přibylová

Zakladatel:
Mgr. Martin Šťastný

Ředitelka
Ing. Eva Kantorová – statutární zástupce

Pracovníci ve službách:
Lenka Vaňhová, DiS.
sociální pracovník, vedoucí služby sociální rehabilitace
Bc. Iva Skálová
do 31. 5. 2016 vedoucí služby sociálně terapeutické dílny
od 1. 6. 2016 sociální pracovník v sociální rehabilitaci
Veronika Šourková, DiS.
sociální pracovník, vedoucí služby chráněné bydlení
Bc. Ivana Brychtová
sociální pracovník v sociální rehabilitaci
Kristýna Opicová, DiS.
sociální pracovník v sociální rehabilitaci
Renata Nápravníková
pracovník v sociálních službách, pracovnice služby sociální rehabilitace
Mgr. Martin Šťastný
odborný garant, klinický psycholog, terapeut
Mgr. Luděk Štěpánek
externí terapeut

Dobrovolníci
Eva Svěráková
Monika Tobolková
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PODPORA VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT IV

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

KRAJ VYSOČINA

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA

DM DROGERIE JIHLAVA
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FINANČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ VOR JIHLAVA, z.ú. ZA ROK 2016
VÝSLEDOVKA v tis. Kč
náklady

výnosy

Spotřeba materiálu

235

Tržby z prod. služeb

148

Energie

153

Tržby za prod. zboží

86

Nákup zboží

51

Jiné ostat. výnosy

267

Opravy a udržování

74

Přijaté příspěvky, dary

206

Cestovné

8

Ostatní služby

Provozní dotace

3 418

Výnosy celkem

4 125

328

Mzdové náklady

2 100

Zákon. soc. pojištění

702

Daně a poplatky

8

Jiné ostatní náklady

33

Odpisy

267

Náklady celkem

3 959

ROZVAHA v tis. Kč
aktiva

pasiva

Stavby

11 490

Vlastní jmění

Pozemky
Oprávky k dlouh. majetku celkem

22
-2 410

Dodavatelé
Závazky ze vztahu k stát. rozpočtu

Zásoby
Poskytnuté provozní zálohy

-

Dohadné účty pasivní

9 388
-818
53

56

Výnosy příštích období

-

Jiné pohledávky

-

Hospodářský výsledek

166

Pokladna

8

Přijaté zálohy

967

Účty v bankách
Náklady příštích období
Aktiva celkem

590
9 756

Pasiva celkem

9 756

Stránka 9

