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Vážení přátelé,
poprvé mám tu možnost Vás oslovit tou-
to formou a tak bych Vám chtěla přede-
vším  poděkovat.
Poděkovat za to, že mohu dělat práci která 
mě baví, mít kolem sebe lidi, kteří mě neu-
stále inspirují, za to, že mohu mít dobrý pocit 
ze své práce, která přináší užitek i ostatním 
a také, že mohu být u zrodu něčeho nového 
a podstatného pro celou naši společnost.
Vždyť o co jde nejvíc? O člověka! A hlavním 
cílem a ideou práce celé naší organizace je 
pokusit se zkvalitnit život lidem kolem  nás.
Rok 2018 byl pro nás rokem velkých změn 
a rozhodnutí. V praxi se nám osvědčilo, 
že jít do rizika a na vlastní odpovědnost si 
pronajmout 2 byty od Města, které můžeme 
dále pronajímat „našim“ lidem, bylo dob-
rým rozhodnutím a přineslo jen užitek. Po 
této zkušenosti jsme neměli problém jít dál 
a dosáhnout pronájmu i zahrad přilehlých 
k naší budově. Zde chceme rozšířit nabídku 
našich služeb a poskytovat v rámci sociální 
rehabilitace i další aktivity pro naše klienty. 
Zároveň však máme radost z toho, že jsme 
tímto počinem přispěli ke zlepšení a zkrášle-
ní našeho okolí. Již dlouho jsme totiž museli 
přihlížet jak uprostřed Města a v naší bezpro-
střední blízkosti toto krásné zákoutí chátrá.
Doufáme, že i přesun chráněného bytu do 
přirozeného prostředí a běžné zástavby nás 
v nadcházejícím období přesvědčí, že takový 
postup byl správný.
Probíhající Reforma psychiatrické péče se 
úzce prolíná i naší činností. Aktivní spolu-
práci s Psychiatrickou nemocnicí v Jihlavě 
dokončujeme přípravné fáze na spuštění čin-
nosti multidisciplinárního terénního týmu, 
který spojí péči zdravotní i sociální.
Jsme také aktivně zapojení do různých pro-
jektů Reformy a především projekt Destig-

matizace se promítá celou naší prací. Plně 
podporujeme iniciativu NA ROVINU, pro-
tože mluvit o duševním zdraví a duševní ne-
moci „na rovinu“ je v současné době a v sou-
časné společnosti nezbytné!
A proto nesmím zapomenout ani na to, že se 
nám po dlouhém úsilí konečně podařilo změ-
nit dlouhý a stigmatizující název naší orga-
nizace a již jako VOR Jihlava, z.ú. vstoupit 
do Nového roku. V roce 2018 jsme oslavili 
20 let od založení organizace a to jen díky 
přízni a podpoře Vás všech. Proto děkuji 
Vám všem, kteří jste se v mých slovech našli 
– zakladatelé, členové Správní rady, kolego-
vé, uživatelé, donátoři, a všichni vy, komu 
není duševní zdraví nás všech lhostejné.

Úvod

Děkuji,
Ing. Eva Kantorová
Ředitelka VOR Jihlava, z.ú.



VOR Jihlava, z.ú. 
je organizací, která má za sebou poměrně dlouhou historii svého rozvoje

V roce 2015 proběhla transformace původního právního subjektu, občanského sdružení, na za-
psaný ústav, jehož definice podle současné legislativy vhodně vystihuje formu činnosti, kterou se 
zabýváme, a to poskytování sociálních služeb.

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

Základním nástrojem činnosti je individuální práce s klienty a snaha poskytnout co nejvíce mož-
ností a příležitostí pro jejich zapojení se do běžného života.  

Zaměřujeme se na podporu lidí s psychiatrickou zkušeností, a to jak na ty, kteří jsou sami nemoc-
ní, tak i na lidi z jejich okolí. 

V současné době poskytuje „VOR“ tyto dvě registrované sociální služby: • Sociální rehabilitaci
• Chráněné bydlení

VOR ve fotografiích

Personální obsazení
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 chráňeného bydlení

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

Mgr. Martin Šťastný
odborný garant, klinický psycholog, terapeut

Mgr. Luděk Šťepánek
externí terapeut

Eva Svěráková
sociální pracovník DPP v sociální rehabilitaci

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



VOR z pohledu sociálních služeb  – sociální rehabilitace, chráněné bydlení
Naše organizace v roce 2018 
zkracovala svůj název. Z pů-
vodního názvu Sdružení pro 
podporu a péči o duševně ne-
mocné VOR Jihlava, zapsaný 
ústav, zůstala pouze zkrácená 
verze VOR Jihlava, z.ú. Přes-
to, že slova podpora a péče 
zmizela z našeho názvu, zůstá-
vají nezbytnou a hlavní náplní 
našich poskytovaných služeb 
– sociální rehabilitace a chrá-
něné bydlení.

Celý rok se nesl v duchu nových zkušeností.
V lednu jsme se zapojili do úklidu a zařizování bytů získa-
ných koncem roku 2017 od Města Jihlava do nájmu, řešili 
jsme způsob podpory klientek, které se do bytů přestěhovaly.
V souvislosti se změnami v uchovávání informací o klientech 
ve službách – GDPR jsme podnikli potřebné kroky s tím sou-
visející (účast na školení, konzultace s právníkem aj.) ale pře-
devším jsme informovali o všech změnách klienty.
Již koncem roku 2017 se celý náš tým začal společně s někte-
rými zaměstnanci Psychiatrické nemocnice v Jihlavě (lékaři 
a zdravotními sestry) školit v CARE – aktuálním komplexním 
přístupu k rehabilitaci, který zahrnuje teoretická východiska, 
základní vizi, praktické pracovní metody a potřebné nástroje 
pro práci s klienty v rámci jejich krátkodobé či dlouhodobé 
podpory. Kurz jsme úspěšně zakončili v dubnu 2018. Kromě 
informací, které nám přinesl obsah samotného školení, bylo 
pro nás velkým přínosem setkání se zdravotníky. Po výměně 
vzájemných zkušeností a názorů jsme se společně s profesio-
nály z Psychiatrické nemocnice v Jihlavě dohodli na konkrét-
ních postupech při navazování kontaktů s pacienty na odděle-
ní. S výsledkem jsme velice spokojeni a vážíme si toho.

Lenka Vaňhová, DiS., 
vedoucí služby sociální rehabilitace

Koncem roku jsme učinili 
první kroky pro zapojení 
peer konzultanta do týmu 
a vybrané osobě zajistili 
potřebné školení, aby se 
této činnosti mohla v no-
vém roce věnovat naplno.

V rámci Reformy psychiatrické péče se naše organizace zapo-
jila do projektu Destigmatizace, který je nejviditelnější díky 
iniciativě NA ROVINU. Projekt oslovuje hned šest cílových 
skupin: uživatele psychiatrické péče, jejich rodiny, komunity 
– veřejnost, veřejnou správu, zdravotníky a sociální pracovní-
ky. Informace, které přináší zástupce tohoto projektu do týmu 
dále předáváme svým klientům, aby společně s námi mohli 
sdílet plány a změny, které psychiatrickou péči čekají a které 
se mnohých i osobně dotknou.

Zastoupení diagnóz

Služba    

Sociální rehabilitace

Chráněné bydlení

Počet klientů se smlouvou

96

4

Počet kontaktů 

4134

346

Počet hodin (klient)

5250

175

62%

23%

9%

1%

5%

F00–F09   Organické duševní poruchy včetně symptomatických
F20–F20   Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy
F30–F39   Poruchy nálady (afektivní poruchy)
F40–F49   Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy
F60–F69   Poruchy osobnosti a chování u dospělých

62%

Statistika sociálních služeb za rok 2018

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Veronika Šourková, DiS., 
vedoucí služby chráněné bydlení

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Ocenění naší kolegyně
Naše kolegyně Renata Nápravní-
ková dne 10. října 2018 v Gotic-
kém sále jihlavské radnice převza-
la oceněni za dlouholetou kvalitní 
práci v oblasti sociálních služeb.

Evropský týden mobility
Prezentovali jsme služby VORu a iniciativy „na 
rovinu“ na náměstí v Jihlavě pod názvem „Jihlav-
ský den zdraví“, konaném v rámci „Evropského 
týdne mobility“.

Týden duševního zdraví
VOR se jako každoročně zapo-
jil do Týdnů duševního zdraví, 
pořádaných Psychiatrickou ne-
mocnicí v Jihlavě svojí účastí 
na jarmarku dne 18. září 2018. 
Nabízel výrobky z kreativní díl-
ny, na jejichž výrobě se podíleli 
klienti VORu. Informoval zdra-
votní personál, pacienty a širší 
veřejnost o službách VORu.

VOR slavil 20 let od svého založe-
ní. Oslava nebyla jen vzpomínkou 
na minulost, hlavní myšlenkou 
bylo podpořit spolupráci a vzá-
jemnou provázanost s lidmi, kteří 
přichází do styku s naší cílovou 

Oslava 20 let

skupinou, podporují naši cílovou 
skupinu nebo se o ni alespoň za-
jímají: úředníci, lékaři, zdravotní 
sestry, novináři aj. V hojném počtu 
přišli především zaměstnanci PN 
v Jihlavě a zástupci Města Jihlava. 
Jejich podpora, zájem a v případě 
Psychiatrické nemocnice v Jihlavě 
i vzájemná již probíhající dlouho-
dobá spolupráce je zárukou toho, 
že klientům bude i v budoucnu 
poskytována adekvátní, odborná 
a kvalitní pomoc.

Studenti II. a III. ročníku 
Sociální práce na soukro-
mé vyšší odborné škole 
sociální Jihlava v rámci 
předmětu Problemati-
ka menšin navštívili dne 
9. října 2018 ve VORu 
výstavu Duševní zdraví 
nás baví aneb recyklite-
ratura v souboji s mýty 
a stereotypy a vyslechli si 
přednášku o práci sociál-
ních  pracovníků.

Výstava ve VORu

Spolupráce se Statutárním městem Jihlava
V rámci programu „PŘEDCHÁZENÍ 
VZNIKU ODPADU“ a v rámci „BOJE 
PROTI DOBĚ PLASTOVÉ“ Statutární 
město Jihlava oslovilo VOR, resp. vedoucí 
kreativní dílny Renatu Nápravníkovou, zda 
by se klienti kreativní dílny zapojili a ušili 
několik kusů textilních pytlíků (na zeleni-

nu, pečivo, apod.), které by měly zastoupit nad míru využívané 
igelitové sáčky a které by město Jihlava distribuovalo. Naši kli-
enti se chopili tohoto úkolu velmi zodpovědně a našili celkem 
200 kusů textilních pytlíků ze starých záclon, které již nemají 
své využití. Zástupkyně města Jihlava Mgr. Zuzana Krausová 
přišla do VORu dne 13. 12. 2018 klientům osobně poděkovat.

Učení s počítačem
Klienti se učili zacházet s počítačem, vyšla 
nám vstříc vyšší odborná škola. Pravidelně kaž 
dý čtvrtek se během měsíce listopad a prosi-
nec scházelo 7 klientů v prostorách Soukromé 
vyšší odborné školy sociální, O. p. s. a učili se 
základním dovednostem na počítači. Klienti si 
založili e ‑mailové adresy a naučili se e ‑mail 
plnohodnotně obsluhovat. Dále prošli hodinou 

vyhledávání článků, videí a dalších věcí, které 
je zajímali na internetu. Zbylé hodiny si klienti 
„osahali“ MS Word. Textový editor byl pro ně 
nejvíce náročnou položkou v počítačovém kur-
zu. Postupně se naučili základní obsluhu tex-
tového editoru. Kurz byl zakončen předáním  
osvědčení o absolvování.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Evropská unie
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Operační program Zaměstnanost



Kromě ubytoven a podnájmů se nám daří klienty umísťovat také do DPS.

Pomáháme klientům bydlet, aby si mohli začít plnit své sny. 

Příběh 1
Paní žila v domě, ve kterém 
se cítila být šikanována svý-
mi sousedy. Takové soužití 
vážně ohrožovalo její psy-
chický stav, často musela 
být hospitalizována v PNJ. 
Paní si přála najít bydlení, 
kde by mohla žít bez obav. 
Ve spolupráci s ní a její sest-
rou se nám podařilo dokon-
čit její původní plán získat 
byt v Domě s pečovatelskou 
službou. Paní začala pláno-
vat, nakupovat věci do no-
vého bytu, začala se těšit na 
svou budoucnost. Nyní se vě-
nuje v klidu svým koníčkům, 
chodí na procházky, raduje se 
ze života.

Příběh 2
Pan Z., 42 let, do roku 2017 
bydlel se svými rodiči, poté 
se rozhodl pro samostatné 
bydlení. V té době chtěl také 
skončit se svým zaměstná-
ním, jelikož mu zaměstnava-
tel neustále zvyšoval okruh 
pracovní náplně. Pan Z. byl 
nešťastný, bál se o svoji bu-
doucnost. Vzhledem ke své-
mu zdravotnímu postižení 
si sám vyhodnotil, že by pro 
něj bylo nejvýhodnější získat 
byt s pečovatelskou službou 
a odejít z práce, kterou pře-
stává zvládat. Pomohli jsme 
panu Z. vyřídit všechny po-
třebné kroky k získání bytu 
a podpořili ho v komunikaci 
s jeho zaměstnavatelem. Pan 
Z. má nyní vlastní bydlení 
a práci, do které se opět těší 
a zvládá ji.

Příběh 3
Paní M. v minulosti podnikala, 
měla své vlastní květinářství 
a velký, slunný byt. Když paní 
M. onemocněla musela s pod-
nikáním skončit. Bez příjmů 
z podnikání si však nedokázala 
udržet svůj velký byt a musela 
ho prodat. Našla si podnájem, 
malý pokoj se společnou kuchy-
ní, za který každý měsíc zaplati-
la většinu ze svého nízkého pří-
jmu. Stále se však bála o svoji 
budoucnost o to, že onemocní, 
z podnájmu ji „vyhodí“ a skončí 
na ulici. Jejím přáním bylo zís-
kat byt v domě s pečovatelskou 
službou, kde by mohla v kli-
du žít a nebát se budoucnosti. 
Paní M. jsme pomohli zařídit 
potřebné kroky k získání tohoto 
bytu, při nákupu jeho vybavení 
a při vyřizování sociálních dá-
vek, na které měla nárok. Nyní 
paní M. žije ve svém bytě, snaží 
se šetřit na horší časy a věnuje 
se svým koníčkům. Společně 
pracujeme na hledání vhodné 
práce pro ni.

Díky spolupráci se Statutárním městem Jihlava 
jsme v lednu 2018 odstartovali projekt „Ces-
ta k domovu“. Projekt Cesta k domovu vznikl 
na základě potřeby zareagovat na problémy se 
začleňováním klientů služby chráněné bydle-
ní do společnosti, respektive s vyhledáváním 
adekvátního následného bydlení, kde by klienti 
mohli již s nižší mírou podpory samostatně by-
dlet, poradit si při řešení běžných denních zá-

Pilotní projekt „Cesta k domovu“
ležitostí, převzít odpovědnost za vlastní rozho-
dování a začít využívat běžně dostupné služby 
v komunitě. Vhodné následné bydlení přineslo 
pokrok při začleňování klientů se závažným 
duševním onemocněním do společnosti. Kli-
enti tím získali možnost ověřit si své, díky 
službě chráněné bydlení, nabyté dovednosti 
v reálném ale stále ještě bezpečném prostředí.

Kazuistika  – následné bydlení „Cesta k domovu“

Paní V. je mladá žena, která od ledna 2018 bydlí v následném bydlení. 
Do tohoto typu bydlení přešla ze služby chráněné bydlení. Paní V. je 
v bytě 1kk spokojená. Jedná se o nájemní městský byt, s podnájemní 
smlouvou na dobu určitou. Paní V. by jednou ráda bydlela ve svém 
bytě a byla tak více nezávislá. Teď „zkouší“, zda to zvládne. Paní V. 
zde bydlí sama.
Paní V. je šikovná žena, která se ráda pěkně obléká a ráda o sebe pečuje. 
Paní V. chodí do práce od pondělí do pátku na 4 hodiny. Ráda kreslí, 
vyšívá, háčkuje, vyrábí šperky. Je velmi zručná na ruční práce všeho 
typu a velmi ji to baví. Paní V. je svobodná, bezdětná, ráda by založila 
rodinu. Vzorem jsou jí její sourozenci.
V rámci sociální rehabilitace/terén chodíme paní V. do bytu navštěvovat‑
‑poskytujeme jí nižší míru podpory, než měla v chráněném bydlení. 
Spousty věcí paní V. už umí, zná, některé se během roku 2018 naučila, 
např. placení za služby (voda, plyn, elektřina), komunikace s opraváři, 
s domovníkem, zařizování domácnosti.



Finanční podpora

Za finanční podporu v roce 2018 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 zpráva VOR Jihlava, z.ú. za rok 2018

Výsledovka v tis. Kč

Rozvaha v tis. Kč

Provozní dotace
Členské příspěvky

Dary
Jiné výnosy

Tržby za vlastní výkony a za zboží
Tržby z prodeje služeb

Tržby za vlastní výrobky

Výnosy celkem

Vlastní jmění
Dodavatelé

Závazky ze vzt. k rozpočtu orgánů 
uz. sam. celků

Dodavatelé
Přijaté zálohy

Dohadné účty pasivní
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Hospodářský výsledek

Pasiva celkem

4.557
0
5
295
131

4.998
 

9.013

-93

2
0
56
2

-6
8.974

Spotřeba materiálu, energie
Prodané zboží

Opravy a udržování
Cestovné

Ostatní služby
Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění
Daně a poplatky

Jiné ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky

Odpisy
Náklady celkem

Stavby
Pozemky

Oprávky k dlouh. majetku
celkem
Zásoby

Poskytnuté provozní náklady
Jiné pohledávky

Dohadné účty aktivní
Pokladna

Účty v bankách
Náklady příštích období

Aktiva celkem

471

77
23
453
2.776
879
6
41
1
267
4.994

11.490
22
‑2.944

57
1
0
14
329
5
8.974

Náklady

Aktiva

Výnosy

Pasiva

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



VOR Jihlava, z.ú.
Komenského 36a (dvorní trakt)
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č. ú. 153984370/0600
tel.: 567 215 019, 775 680 987
e‑mail: os.vor@seznam.cz
www.os‑vor.cz




