
 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020 

VOR Jihlava, zapsaný ústav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení,  

otevíráte Výroční zprávu organizace VOR Jihlava, z.ú., která nabízí ucelený přehled hlavních činností 
a událostí, jimiž žila naše organizace v roce 2020. 

Organizace vznikla již roku 1998 a po celou dobu své existence se stará o podporu a péči duševně 
nemocných v Jihlavě a blízkém okolí. 

Rok 2020 začal jako každý jiný rok, ale už jaro ukázalo, že to bude hodně „jiný rok“ – rok Coronaviru, 
rok pandemický. Přestože nás nejprve přepadl strach, nejistota, obavy, co bude dál, zmobilizovali jsme 
síly, změnili jsme styl práce, flexibilně jsme reagovali na potřeby našich klientů, a snažili se, co nejvíce 
to šlo, zachovat „normální“ fungování Voru.  

Chtěla bych poděkovat Vám všem, kteří chcete podpořit a ocenit naší práci a to třeba jen tím, že si 
přečtete naší Výroční zprávu a že se zajímáte o problematiku duševního zdraví a nemoci. 

Děkuji všem donátorům, dárcům, partnerům, přátelům, klientům, a především i všem zaměstnancům, 
jen díky nim můžeme odvádět kvalitní práci, na kterou můžeme být právem hrdi. 

Do dalšího roku přeji mnoho úspěchů a skvělých projektů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Kantorová 

Ředitelka VOR Jihlava, z.ú. 
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VOR Jihlava, z.ú. poskytuje sociální služby osobám s chronickým duševním onemocněním v Kraji 
Vysočina. 

 Podle zákona č. 108/2006 Sb. má registrované dvě sociální služby: 

• Sociální rehabilitaci (§ 70 zák. č. 108/2006 Sb.) Sociální rehabilitace – evidenční číslo v Registru 
poskytovatelů sociálních služeb 3107113 (http://iregistr.mpsv.cz). 

• Chráněné bydlení (§ 51 zák. č. 108/2006 Sb.) Chráněné bydlení – evidenční číslo v Registru 
poskytovatelů sociálních služeb 2328357 (http://iregistr.mpsv.cz). 

 
SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti 
a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a 
nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem 
využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje 
formou terénní a ambulantní. 

Služba sociální rehabilitace obsahuje dle zákona tyto základní činnosti: 

• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 
k sociálnímu začlenění; 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 
Služba Sociální rehabilitace VOR Jihlava, z.ú. je poskytována v rámci dvou vzájemně provázaných 
organizačních celků: 

 

 

❖ Sociální rehabilitace – komunitní tým VOR Jihlava, z.ú.  

 

 

http://iregistr.mpsv.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/


SLOŽENÍ KLIENTŮ KOMUNITNÍHO TÝMU DLE DIAGNÓZ ZA ROK 2020: POČET: 

 SMI: F2, F30 – F39 (bez F32 – F33), F42 76 

Organické poruchy: F0, G30 5 

Úzkostné a depresivní poruchy: F32-F33, F4 (bez F42) 20 

Poruchy osobnosti, nutkavé a impulzivní poruchy: F60 – F61, F62 – F69 3 

Poruchy příjmu potravy: F5 1 

 

KLIENTI POSKYTOVANÉ SLUŽBY ZA ROK 2020 

SOCIÁLNÍ 
REHABILITACE – 

Komunitní tým VOR 
Jihlava, z.ú. 

DOROST DOSPĚLÝ MUŽI DOSPĚLÉ ŽENY 

4 48 53 

CELKEM: 105 
 

 
 

❖ Sociální rehabilitace – sociální část Centra duševního zdraví Jihlava 

KLIENTI POSKYTOVANÉ SLUŽBY ZA ROK 2020 

SOCIÁLNÍ 
REHABILITACE – 

sociální část CDZ Jihlava 

DOROST DOSPĚLÝ MUŽI DOSPĚLÉ ŽENY 

0 26 15 

CELKEM: 41 

 

Centrum duševního zdraví Jihlava vzniklo v rámci Reformy peče o duševní zdraví a je výsledkem 
uskutečňování změn v systému poskytování psychiatrické péče. Svoji činnost zahájilo 1.4.2020. Zřizuje 
jej Psychiatrická nemocnice Jihlava (psychiatr, klinický psycholog, všeobecné a psychiatrické sestry, 
specialista CDZ) a VOR Jihlava z.ú. (sociální pracovníci, specialista CDZ). Multidisciplinární tým 
spolupracuje s klienty z Jihlavy a okolí. 
 

 

 

 

 

 

 

 



VOR Jihlava, z.ú. se v průběhu roku 2020 zapojil do několika projektů: 

• Rozvoj psychosociální rehabilitace podle modelu CARe – cílem projektu je rozvoj kvality služeb 
v sedmi mimopražských týmech tří poskytovatelů péče o duševně nemocné. Prostředkem k 
tomuto rozvoji bude realizace auditů, které hodnotí blízkost k ověřenému modelu 
psychosociální rehabilitace CARe (Comprehensive Approach to Rehabiliation) a další podpůrné 
aktivity. Přínosem bude také ověření účinnosti evaluačních metod pro systematické 
vyhodnocování kvality služeb. Projekt je pod vedením Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, 
z. s. Termín realizace: 1. 4. 2020 - 30. 3. 2022. 

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava – cílem projektu je zvýšit 
udržitelnost a efektivitu systému sociálních služeb na území ORP Jihlava díky zajištění realizace 
procesu plánování sociálních služeb na dotčeném území, který povede k efektivnímu využívání 
současných zdrojů a kapacit pro zajištění dostupnosti sociálních služeb identifikovaných v 
rámci procesu plánování jako potřebné. Nositel projektu je Statutární město Jihlava. Termín 
realizace: 1. 4. 2020 - 30. 6. 2022. 

• Jednotné místo pro bydlení Jihlava – cílem je vytvoření funkčního jednotného systému pomoci 
osobám v bytové nouzi na území Jihlavy. Projekt je pod vedením Majetkového odboru 
Magistrátu města Jihlavy. Realizace započala v červenci 2020. 

 

Podporované zaměstnávání: 
 Naše organizace poskytuje svým klientům podporu v oblasti zaměstnávání. Uvědomujeme si, že tato 
oblast je v životě každého člověka velice důležitá. Na podporu klientů v této oblasti jsme v květnu 2020  
vyčlenili jednoho pracovníka, který se vyškolil v metodě IPS.  
 
Individuální umístění a podpora (IPS – Individual Placement and Support) je modelem podporovaného 
zaměstnání pro osoby s duševním onemocněním. Podporované zaměstnávání IPS pomáhá lidem 
pracovat na běžných pracovních místech, která si sami zvolí. Mezi základní principy IPS patří především 
otevřenost každému, kdo chce pracovat, nápomoc při rozhodování klienta, rychlost hledání práce i 
individuální dlouhodobá podpora. 
 
Idea podporovaného zaměstnávání vychází z myšlenky, že každý člověk je schopen pracovat, pokud se 
mu podaří najít odpovídající druh práce, jsou mu zajištěny vhodné pracovní podmínky a je mu 
poskytnuta taková míra podpory, která odpovídá jeho potřebám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dopis od paní M.K. 
 
Dobrý den, 
chtěla jsem Vám moc poděkovat,  
že když jsem se na Vás obrátila s žádostí o práci v chráněné dílně, nabídla jste mi, že mně pomůžete se 
uplatnit na běžném pracovním trhu práce. Upřímně řečeno, nevěřila jsem, že mohu opět najít 
zaměstnání, které by mě naplňovalo. Vyšlo to. Bez Vašeho přičinění, bych si jistě neposlala životopis na 
pozici účetní, i když jsem v dřívější době, tuto práci vykonávala. Chybělo sebevědomí. V zaměstnání jsem 
již přes měsíc, začátky nejsou lehké, ale nyní už mohu říci, že to zvládnu. 
Ještě jednou děkuji, s pozdravem K. 

    
Příběh klientky M.S. 

„Od svých 18 let jsem pracovala jako pokladní v supermarketech. Pracovala jsem na směny, které měly 
8 až 12 hodin. Tuto práci jsem vydržela dělat 10 let. Můj zdravotní stav se však zhoršil a já už jsem 
nebyla schopna v této práci pokračovat dál. Trpím epilepsií, a kromě toho i depresemi. Poté, co jsem 
skončila s prací pokladní jsem nepracovala skoro 5 let. Nemohla jsem sehnat práci, kterou bych i se 
svou nemocí zvládla. Práci, která by byla na méně hodin týdně a nebyla fyzicky náročná. Po fyzicky 
náročné práci mívám častější záchvaty. Před rokem jsem díky VORu získala práci na kratší pracovní 
úvazek v chráněné dílně, kde jsem vydržela celý rok. V dílně se však pracovalo na směny, a to mi moc 
nevyhovovalo. Potřebovala jsem si najít práci, kde by se pracovalo jen na ranní směnu. Požádala jsem 
opět paní I. z VORu, aby mi pomohla takovou práci najít. Paní I. mi opravdu pomohla. Za prvé mi našla 
práci, která je jen na ranní směny, je na 4 hodiny denně a není fyzicky náročná. Za druhé mi pomohla 
s ukončením pracovního poměru v mém předchozím zaměstnání. Nyní jsem v práci velmi spokojená, 
dokonce bych řekla, že mívám poslední dobou i méně záchvatů. Tímto bych chtěla za pomoc paní I. a 
celému VORu poděkovat.“ 

 

 

 

  



AKTIVITY V ROCE 2020 

- přednáška „Zdravý životní styl“ 
- cestovatelská přednáška o Laosu 
- návštěva ZOO 
- piknik na zahradě Voru + turnaj v kuželkách  
- výlet do Kolničky 
- herní dopoledne – společenské hry 
- vycházka do Ráje 
- výlet na hrad Roštejn 
- Den na Voru 
- Účast v celostátním happeningu komunitních služeb – „Šlape nám to už 30.let“ -  
- Účast na jarmarku v Psychiatrické nemocnici Jihlava 
- tvořivá dopoledne ve Voru 

Aktivity, které probíhaly v menším počtu účastníků:  

- Kreativní dílna  
- Angličtina 
- Arteterapie 
- Terapeutická skupina  
- Skupina s peer pracovnicí  
- Kavárenská setkání  
- Práce na zahradě Voru 
- Zpívání pro radost 

Podpora v nouzovém stavu: 

- telefonická podpora – rozhovory KP s klienty, SMS zprávy 

- emailová komunikace 

- web, Facebook – vtipná videa, fotografie z Voru  

 - on-line setkání klientů a pracovníků 

 - on-line semináře s peer pracovníky z jiných organizací, 

 - vycházky + rozhovory v přírodě  

- šití roušek pro všechny klienty Voru, pro Chráněnou dílnu Lilacosta, s.r.o. pro některé   
psychiatrické ambulance a další praktické lékaře, kteří nás sami požádali o pomoc  

- terénní práce s jednotlivými klienty i jejich rodinami  

- rozhovory „1 klient – 1 pracovník“ ve Voru  
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Pár slov od klientů:  

 

……V těchto těžkých chvílích (Nouzový stav) si vyplňuji svůj čas výrobou panenek, vyšíváním ubrusů a 
prostíráním a moc mě to baví. Kromě toho jsem v každodenním kontaktu se svojí rodinou a se svými 
přáteli po telefonu. Vařím, uklízím, chodím nakupovat a 2x týdně si zavolám se svojí klíčovou pracovnicí 

z Voru. Moc se těším, až budu zase chodit do práce …  (V.J.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pár slov od sociální pracovnice: 

 

Klient 36 let, léčen na duální diagnózu, těžká schizofrenie a alkoholismus. Žije v rodinném domku se 
svou maminkou. Po propuštění z PN sociální pracovnice s klientem zpracovala Osobní profil a popsala 
klientovy silné stránky. Sociální pracovnice s klientem pracovala podle zpracovaných materiálů s 
respektem k jeho hluboké víře v Boha a touze opět komunikovat s rodinou.  V průběhu tří let se klientovi 
daří abstinovat, na svoje roky s alkoholem nerad vzpomíná, ale je si vědom jistého rizika. V souladu se 
svou vírou v Boha se chce po smrti dostat do nebe, a tomu podřizuje svoje chování. Pravidelně 
komunikuje se svou sociální pracovnicí a diskutuje o svých prožitcích, záměrech a přáních. Hovoří spolu 
i o jeho snaze pomáhat mamince s domácími pracemi, plánují výběr dárků pro radost mamince a 
neteřím. Plně se věnuje své největší zálibě – čtení o vesmíru a o lidské duši. Jeho život je v průběhu 
spolupráce díky jeho abstinenci opět důstojný a naplněný normální komunikací s rodinou. Prožívá radost 
s kontaktů se svými neteřemi, svým sourozencům vypráví, co zajímavého se dočetl ve svých knihách. 
 

 

  



CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ: 

V roce 2020 jsme poskytli službu chráněné bydlení celkem 6 ti klientům a evidovali jsme během roku 
celkem 14 zájemců o chráněné bydlení. 

 

 

V roce 2020 se navýšila kapacita chráněného bydlení ze 3 lůžek na 5 lůžek.  
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Od Statutárního města Jihlavy se nám podařilo získat byt 2+1 v Palackého ulici v Jihlavě. Byt je nově 
zrekonstruovaný, umístěný v budově v centru města a je dobře dostupný všemi službami (obchody, 
MHD, nemocnice atd.).  

 

Službu chráněné bydlení tedy poskytujeme ve dvou nájemních bytech celkem pro  

5 klientů. 

 

Na začátku roku 2020 proběhla schůzka s Bc. Danielem Škarkou (uvolněný člen Rady města Jihlavy pro 
oblast školství, kultury a tělovýchovy a pro oblast sociálních věcí) o výměně bytu na adrese Malátova 
za jiný byt z důvodu nevhodného prostředí pro naše klienty.  

V průběhu roku jsme se byli podívat na dva byty, ale tyto byty nesplňovaly podmínky dle Materiálně-
technického standardu pro chráněné bydlení. V listopadu pro nás Majetkový odbor našel vhodný byt 
v ulici Jarní. Následně jsme podali žádost o uzavření nájemní smlouvy, kterou Rada města v lednu 
schválila a od 1.3.2021 poskytujeme chráněné bydlení na nové adrese.  

 

Kromě chráněného bydlení máme v nájmu další dva byty 1+0, které jsou následnými byty pro naše 
klienty chráněného bydlení. V tuto chvíli jsou tyto byty obsazené našimi klienty, kterým poskytujeme 
nižší míru podpory v rámci terénní formy sociální rehabilitace.  

 

Děkujeme tímto za spolupráci: 

Statutárnímu městu Jihlava 

Kraji Vysočina 

 

 

 

Chráněné bydlení v Palackého ulici  Chráněné bydlení v ulici Jarní 

 

  



Od 16.3.2020 pracujeme v NOUZOVÉM REŽIMU-Covid-19. Chráněné bydlení poskytujeme dle 
Mimořádných opatření MZ. 

 

Pár slov od našich klientů 

 

„Chráněné bydlení a sociální pracovnice je velice dobrá věc a jsem velmi spokojený. Bohužel v  době 
Covidové mám obavy, že v rámci úspor bude celý VOR přehlížen. V bydlení se během Covidu nic pro mě 
nezměnilo. Na jaře se nemohlo chodit do VORU pohovořit s ostatními, přečíst si noviny a museli jsme 
se potkávat s respirátory a dodržovat jiná opatření.“ F. 

„V chráněném bydlení je bezpečno, pomáhá mi v samostatnosti a učení nových věcí. Cítím, že můj 
zdravotní stav je stabilnější. Naučila jsem se vařit a za to jsem ráda.“ L. 

„Sociální pracovnice se k nám chovají moc pěkně jako rovný k rovnému. Když potřebuji s něčím pomoci, 
tak se na ně můžu spolehnout. V bydlení se mi líbí, konečně si uvařím na co mám chuť, chodím do práce, 
žiju životem jako předtím.“ E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020 

VÝSLEDOVKA  v tis.Kč 

   Náklady      Výnosy 

Spotřeba materiálu 1021 Provozní dotace 8662 

Energie 159 Členské příspěvky 0 

Prodané zboží 0 Dary 5 

Opravy a udržování 175 Jiné výnosy 267 

Cestovné 37 Tržby za prodané zboží 0 

Ostatní služby 927 Tržby z prodeje služeb 158 

Mzdové náklady 5096 Tržby za vlastní výrobky 0 

Zákonné sociální pojištění 1349   

Daně a poplatky 

Ostatní pokuty a penále 

6 

1 

  

Jiné ostatní náklady 40   

Odpisy 

Poskytnuté příspěvky 

267 

8 

  

Náklady celkem                        9086  Výnosy celkem               9092 

ROZVAHA  v tis.Kč 

       Aktiva      Pasiva 

Stavby 11.490 Vlastní jmění 8456 

Pozemky 22 Dodavatelé 0 

Oprávky k dlouh.majetku celkem -3.478 Závazky ze vztahu k rozpočtu 
orgánů uz.sam.celků 

-220 

Zásoby 0 Přijaté zálohy 187 

Poskytnuté provozní zálohy 

Ostatní přímé daně 

Jiné pohledávky 

Dohadné účty aktivní 

37 

9 

6 

1 

Dodavatelé 

 

Dohadné účty pasivní 

2 

 

28 

Pokladna 32 Jiné závazky  

Účty v bankách 337 Výnosy příštích období 0 

Náklady příštích období 3 Hospodářský výsledek 6 

AKTIVA CELKEM         8459       PASIVA CELKEM                       8459

  

 



FINANČNÍ PODPORA: 

 

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

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

 

Pan Václav Nečada 

 

Za finanční podporu v roce 2020 děkujeme. 

 

KONTAKT: 

VOR Jihlava, z.ú. 

Komenského 36a 

586 01 Jihlava 

IČO: 65761979 

č.ú. 153984370/0600 

tel.: 567 215 019, 775 680 987 

e-mail: info@vorjihlava.cz 

www.vorjihlava.cz 


