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Vážení přátelé,  

jako každý rok, tak i letos, před-

kládáme ve Výroční zprávě shr-

nutí činnosti Sdružení VOR. 

Chceme se s vámi podělit 

o přehled toho nejdůležitějšího, 

co se u nás událo. 

Když se podívám na těch několik 

stran, tak si uvědomuji, že i kdy-

bychom sepsali zprávu sebepo-

drobnější, nikdy nebude dosta-

tečně výmluvně vypovídat o kaž-

dodenním snažení klientů a pra-

covníků o zdravý a spokojený 

život.  

A právě každodennost, schop-

nost být přítomen pro klienta 

a setkávat se v lidském, bohatém 

vztahu je základem pro pomoc 

a podporu, kterou nabízíme.  

Cesta k úzdravě často nebývá 

jednoduchá, někdy trvá roky, 

něž jsme schopni naplnit život 

obsahem, který nám dává smysl. 

U mnohých lidí je součástí této 

cesty rozvíjení schopnosti naučit 

se žít s omezeními, která přiná-

šejí psychické obtíže.  

Základním rámcem pro práci na 

těchto cílech je sociální rehabili-

tace. Během minulého roku jsme 

tuto službu posílili a ukázalo se, 

že můžeme rehabilitaci se svými 

postupy tvůrčím způsobem pou-

žívat jako základ pro celou řadu 

aktivit sloužících k podporování 

procesu úzdravy našich klientů. Pev-

ným základem je individuální práce 

s klientem, která tvoří bezpečný rá-

mec pro naplňování přání, potřeb 

a cílů každého jednotlivého klienta. 

Zásadní důraz klademe právě na tvo-

ření bezpečného vztahu. Jedině ten 

umožňuje klientům beze strachu a 

přílišných obav objevovat a uskuteč-

ňovat své ambice. 

Minulý rok jsme oslavili desáté výročí 

otevření budovy Centra denních slu-

žeb. Pro někoho dlouhá doba, pro nás 

správný čas na zavedení standardní 

fungující služby, která se stala plno-

hodnotnou součástí krajské sítě ko-

munitní péče pro duševně nemocné.  

V posledních letech přispívá k rozvoji 

a stabilitě služeb kontinuální financo-

vaní zprostředkované Krajem Vysoči-

na, a za to mu patří dík. 

Je potěšitelné, že o služby VORu byl 

a je zájem. Prostorové omezení jsme 

se snažili úspěšně kompenzovat posi-

lováním terénních služeb, které 

umožňují intenzivnější a účinnější 

podporu přímo v prostředí klienta.  

VOR se také aktivně zapojuje do plá-

nování změn souvisejících s Reformou 

péče o duševní zdraví. Koncem roku 

2017 jsme již vnímali silný tlak na pří-

pravu realizace praktických změn 

v péči o duševně nemocné a VOR jed-

noznačně deklaruje ochotu 

a schopnost zapojit se do jejich reali-

zace. 

V tomto kontextu je na místě zmínit 

prohlubující se spolupráci 

s Psychiatrickou nemocnicí v Jihlavě. 

Začali jsme společně systematicky vy-

tvářet pravidla pro spolupráci při pře-

dávání klientů z nemocniční do komu-

nitní péče s cílem více do celého proce-

su zapojit samotné klienty. Systém 

chceme dále rozvíjet a zlepšovat. 

Naším cílem je i nadále poskytovat dob-

ré, přátelské a odborné služby týmem 

pracovníků, který je pravidelně vzdělá-

ván a odborně podporován. Snažíme se 

systematicky zabezpečovat profesní 

růst a udržovat dobré podmínky jak pro 

pracovníky, tak klienty. 

K tomu nám pomáhá v současné době 

stabilní financování a podpora státní 

správy a samosprávy. Naším cíle jsou 

také přátelské a odborně naplněné 

vztahy s dalšími poskytovateli služeb.  

Všem patří náš dík. 

Martin Šťastný 

klinický psycholog, odborný garant 
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Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR 

Jihlava, zapsaný ústav (dále jen VOR) je nestátní, nezis-

ková organizace, která se zaměřuje na rozvoj péče o du-

ševně nemocné občany především v okrese Jihlava.  

Organizace poskytovala v roce 2017 dva druhy služby, 

které byly v souladu se Zákonem o sociálních službách č. 

108/2006 Sb. a vyhláškou 505/2006 Sb. Řádně zaregis-

trovány.  

Jedná se o tyto služby:  

• Sociální rehabilitace  

• Chráněné bydlení  

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 zdravot-

ních a sociálních problémů, společenský kontakt, ko-

munikaci, náplň volného času. 



V rámci aktivit ve VORu nabízíme 

možnost zúčastnit se nejenom akti-

vit pořádaných v budově, ale také 

jsou pro klienty pořádané výlety do 

přírody a na další různá zajímavá 

místa.  
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Outdoor :  

12 akcí, zúčastnilo se 107 klientů 

Výlet do Jaroměřic, do Ráje, do Kol-

ničky, na adventní trhy v Brně, vý-

stavy, vernisáže, cestovatelské pro-

mítání, atd. 

Naše zařízení navštívili studenti ze Soukro-

mé vyšší odborné školy sociální, o.p.s a ta-

ké studenti Vysoké školy polytechnické Jih-

lava v rámci jednorázové praxe na které 

získali informace o našich službách.  

Sdružení VOR Počet smluv (klientů) Počet kontaktů  
Počet hodin poskytnuté péče 

a podpory  

Chráněné bydlení  4* 152 306 

Sociální rehabilitace 92** 1974 4368 

V roce 2017 jsme celý tým zapo-

čali školení Model CARe - kom-

plexní přístup v psychosociální 

rehabilitaci. Tento přístup je jed-

ním ze světově uznávaných reha-

bilitačních přístupů. Model CARe 

staví na třech základních princi-

pech - přítomnost, silné stránky, 

rozvoj a zotavení.  

Během tohoto školení jsme 

navázali také hlubší spolupráci 

s Psychiatrickou nemocnicí  

Jihlava, jelikož součástí škole-

ného týmu byli také lékaři, 

psychologové a zdravotní sest-

ry průřezem všech oddělení.  

Tento kurs je přínosem pro 

všechny zúčastněné.  

* Služba poskytnuta od 1.1.2017 do 31.12.2017, ** Počet klientů započítán k 31.12.2017 

Akce v budově Voru:  

24 akcí, zúčastnilo se 432 klientů 

Kavárenská setkání, zahradní slav-

nost, masopust, Den na Voru, gri-

lování na zahradě, vánoční týden, 

Čarodějnice, atd. 
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13%

15%

70%

2%

Počet hodin/klient

Nácvik dovedností vedoucích k
sociálnímu začleňování

Zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím

Výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti

Pomoc při uplatňování práv, zájmů a
obstarávání os. záležitostí

přechod z nemocnice zpět do jeho 

přirozeného sociálního prostředí a 

na samostatné fungování v něm. 

V rámci služby sociální rehabilitace 

terénní formy pravidelně docházíme 

na PN, kde potenciálním klientům 

prezentujeme naši službu 

a navazujeme s nimi kontakt. Dozví-

dáme se od nich jejich potřeby 

a přání a společně s nimi se snažíme 

připravit a zařídit vše potřebné pro 

jejich bezpečný a co nejméně zátě-

žový návrat zpět do jejich přirozené-

ho prostředí. Klientům poskytujeme 

podporu při řešení bytové situace, 

finanční situace, poskytujeme jim 

doprovod na různé instituce, k lékaři 

atd. To vše v rámci podpory či nácvi-

ku konkrétních sociálních dovednos-

tí. S klienty pak spolupracujeme dá-

le, tak aby dokázali zvládnout svou 

životní situaci a samostatně fungo-

vat ve svém přirozeném prostředí 

bez potřeby opakované hospitaliza-

ce. Stejným způsobem poskytujeme 

terénní službu také klientům, kteří 

jsou na službu navázáni, aniž by před 

tím byli hospitalizováni. 

Dlouhodobá hospitalizace snižu-

je úroveň dovedností potřeb-

ných pro běžný život. Pacienti 

jsou po léčení v psychiatrické 

léčebně propuštěni do domácího 

prostředí, kde na ně čeká řada 

nároků, povinností a problémů, 

na něž nejsou připraveni. Pod 

jejich tlakem se může zhoršovat 

zdravotní stav a následuje další 

hospitalizace s následkem snižo-

vání soběstačnosti pacientů.  

Sociální rehabilitace by v ideál-

ním případě měla započít již v 

nemocničním zařízení. Naším 

cílem (sociální rehabilitace terén-

ní forma) je připravit člověka na 



Služba chráněné bydlení je určena 

lidem, kteří v důsledku svého du-

ševního onemocnění a s ním spo-

jenou nepříznivou životní situací 

nezvládají nebo nemohou zcela 

samostatně bydlet a potřebují 

podporu sociální služby při nácvi-

ku a rozvoji dovedností a schop-

ností vedoucích k jejich soběstač-

nosti. Služba směřuje k tomu, aby 

člověk po jejím ukončení zvládl 

samostatně nebo s nižší mírou 

podpory bydlet, poradit si při ře-

ledně mého života a možností práce. 

Spolupráce s pracovníky byla výbor-

ná, líbila se mi rychlost v řešení mých 

záležitostí. Vracím se zpět domů 

k rodičům, u rodičů bych chtěla byd-

let nejdéle 2 roky a pak bych chtěla jít 

bydlet sama do bytu do podnájmu. 

Mým následovníkům v chráněném 

bydlení bych chtěla vzkázat, aby to 

nevzdávali a snažili se, důležitá je mo-

tivace, trpělivost a chtít se osamo-

statnit-touha jít dál.“ 

(Pozn.: paní J. od ledna 2018 bydlí 

sama v podnájmu, dokázala to dřív, 

než si plánovala.) 

V.J. 

„V chráněném bydlení se mi podařilo 

se více osamostatnit, jsem více schop-

ná, znám své schopnosti a dovednosti, 

postarám se sama o sebe, beru to jako 

další šanci do života. Líbilo se mi plá-

nování různých věcí a moc se mi líbilo 

bydlení v chráněném bydlení-vybavení 

bytu. Ráda jsem své bydlení uklízela a 

ráda jsem si vařila v kuchyni. Ve VORU 

jsem využila tyto aktivity-kreativní díl-

nu, návrh na vedení svého kurzu, po-

radenství, doprovázení na úřady, pra-

videlné schůzky se svojí klíčovou pra-

covnicí-kdy jsme si hodně povídaly, 

domlouvání se na dalších plánech oh-

šení běžných denních záležitos-

tí, aby převzal odpovědnost za 

vlastní rozhodování a uměl vyu-

žívat běžně dostupné služby v 

komunitě. 

Služba je poskytována jako pře-

chodné 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 bezba-

riérový. 

Podpora je zajištěna v pracovní dny od 

8 do 16 hodin, v případě nouzové situ-

ace je pracovník k dispozici na telefo-

nu. 
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V srpnu 2017 jsme podali žádost 

na Město s cílem získat byty pro 

klienty našeho zařízení, kteří prošli 

službou chráněné bydlení. Naší 

ambicí bylo zvýšit jejich šance na 

plnohodnotný život v reálném pro-

středí s minimální podporou služ-

by.  Rada Města nám v měsíci září 

na základě usnesení přidělila dva 

byty. Návazné bydlení kladlo dů-

raz na provázanost našich služeb, 

chráněného bydlení a sociální 

rehabilitace - terénní formy.  

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 

Veronika Šourková, DiS.  
Sociální pracovník, vedoucí služby chráněné bydlení  
 

Bc. Iva Skálová 

Sociální pracovník v sociální rehabilitaci  

Michaela Löwová, DiS. 

sociální pracovník v sociální rehabilitaci 

Adéla Tomášů, 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 
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Za finanční podporu v roce 2017 děkujeme 

Projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – indi-

viduální projekt IV“ 

Ministerstvo sociálních věcí 

Kraj Vysočina 

Město Jihlava 

Pan Václav Nečada 
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FINANČNÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ VOR JIHLAVA, z.ú. ZA ROK 2017  

VÝSLEDOVKA v tis. Kč    

náklady   výnosy  

Spotřeba materiálu, energie  414     Provozní dotace  3.920    

Prodané zboží    Členské příspěvky  0    

Opravy a udržování 29 Dary  4   

Cestovné  14    Jiné výnosy  267  

Ostatní služby  347   Tržby za prodané zboží 115 

Mzdové náklady  2.435   Tržby z prodeje služeb   

Zákon. soc. pojištění 773 Tržby za vlastní výrobky   

Daně a poplatky  9     

Jiné ostatní náklady  25    

Odpisy  267       

Náklady celkem 4.313 Výnosy celkem 4.306 

    

    

ROZVAHA v tis. Kč    

aktiva  pasiva  

Stavby                                                                 11.490     Vlastní jmění 9.287 

Pozemky                                                                       22   Dodavatelé        

Oprávky k dlouh. majetku celkem                  -2.677             
Závazky ze vzt. k rozpočtu  org. uz. 
sam. celků  

-1.219 

Zásoby                                                                                  

Poskytnuté provozní zálohy                                   50   

Jiné pohledávky                                                            3    Přijaté zálohy 967 

Dohadné účty aktivní 5 Dohadné účty pasivní 49 

Pokladna  Výdaje příštích období 5 

Účty v bankách 180 Výnosy příštích období  

Náklady příštích období  9  Hospodářský výsledek  -7 

Aktiva celkem  9.082  Pasiva celkem 9.082 



 


