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Tématická studijní cesta pro neziskové 
organizace 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF v České republice 
prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 

rozpočtu České republiky. 
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Realizátor projektu 
 
 
 
AMA – Asociace manažerů absolventů byla jako občanské sdružení 
zaregistrována 21. 1. 2001. Založili ji absolventi dvousemestrálního 
manažerského vzdělávání zaměřeného na řízení neziskových organizací. Ti tvoří 
členskou základnu organizace.  
 
Posláním AMy je: 

- podpora osobního rozvoje a profesionalizace manažerů neziskových 
organizací,  

- rozvoj mezioborové a meziregionální spolupráce neziskových 
organizací,  

- podpora vzdělávání pracovníků neziskového sektoru,  
- podpora zvyšování úrovně neziskového sektoru prostřednictvím 

systému odborných    
- akreditací,  
- podpora vzájemné výměny zkušeností, asistence a supervize,  
- podpora odborného rozvoje neziskového sektoru a mezinárodní 

spolupráce v této oblasti,  
- podpora neformálního vzdělávání mladých lidí. 

 
AMA je uznávanou vzdělávací institucí pro oblast vzdělávání dospělých. Řada 
programů je akreditována MŠMT. Má profesionální  tým dlouhodobě 
spolupracujících lektorů, rozvinutou širokou spolupráci s českými neziskovými 
organizacemi, kvalitní síť zahraničních partnerů, se kterými dlouhodobě 
spolupracuje. 
AMA je také úspěšným řešitelem projektů financovaných z prostředků Evropské 
unie. 
  

Programy AMy: 
Své projekty a aktivity realizuje AMA ve třech stěžejních programech – 
celoživotní vzd ělávání, mezinárodní spolupráce, specifické vzd ělávací 
programy.  
Celoživotní vzd ělávání 
Programy zaměřené na celoživotní vzd ělávání  patří ke  stěžejním aktivitám. 
Cílovou skupinou programu jsou dospělí pracovníci neziskových organizací, 
příspěvkových organizací i státní správy a samosprávy. Je třeba vyzdvihnout to, 
že pracovníci AMy mají v této oblasti rozsáhlé zkušenosti a stabilní tým lektorů. 
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Zakladatelé AMy řadu let před oficiálním vznikem občanského sdružení jako jedni 
z prvních v České republice iniciovali a  realizovali vzdělávací aktivity s cílem 
profesionalizovat pracovníky neziskového sektoru  a přispět tak k tomu, aby se 
neziskové organizace staly 
stabilními články občanské 
společnosti. Po založení 
občanského sdružení pak 
vzdělávací program Manažeři – 
kurz efektivního řízení 
pokračuje bez přerušení pod 
hlavičkou AMy dále. Kvalita 
kurzu je garantována stabilním 
lektorským týmem, jehož síla 
spočívá nejen v teoretické 
erudici, ale především ve 
znalosti reálných potřeb 
organizací. Ve všech tématech je kladen důraz na praktičnost a použitelnost v 
praxi. Aktuálnost výběru přednášených témat je garantována supervizí 
absolventů. Někteří z nich pak jsou i sami lektoři.Součástí kurzu jsou také 
původní studijní materiály využitelné při praktickém řízení organizace.  Kurz je 
zakončen zpracováním a obhajobou závěrečné práce na téma, které řeší 
konkrétní problém v domovské organizaci. (obhájené práce jsou uveřejněné na 
webech Amy). Úspěšní absolventi obdrží certifikát a je jim nabídnuto členství v 
organizaci AMA. Vzděláváním dosud prošly stovky posluchačů napříč regiony i 
sektory.  

Celoživotní vzdělávání  s důrazem na zkvalitnění a modernizaci výuky ve školách 
a školských zařízeních. je i hlavní náplní  projektu Cesta k modernizaci 
vzdělávání ve St ředočeském kraji.  AMA projekt realizuje v období od 1.1.2010 
do 30.6.2012 z prostředků Evropské unie.   Konkrétním cílem projektu je  
komplexní nabídkou vzdělávání zvýšit kvalifikaci a konkurenceschopnost 
pracovníků škol a školských zařízení v oblastech informačních technologií a 
řízení a personální politiky. Při realizaci projektu je kladen důraz na maximální 
využití získaných poznatků v praxi. Úspěšní absolventi – vedoucí pracovníci - 
budou schopni efektivně a racionálně řídit a organizovat provoz zařízení 
v souladu s moderními a progresivními manažerskými metodami a současně 
získají znalosti a dovednosti potřebné pro řízení a organizaci projektů EU. Druhá 
část úspěšných absolventů – pedagogičtí pracovníci – získají potřebné 
progresivní znalost a dovednosti pro práci s informačními technologiemi v běžné 
administrativní praxi i ve výuce. 

Další dlouhodobé vzdělávání , které si klade za cíl posílit profesionalitu a vnitřní 
kapacitu neziskových organizací AMA realizuje v současné době ve dvou 
projektech financovaných z prostředků Evropské unie v Pardubickém kraji.  

Samostatnou oblastí je dlouhodobá spolupráce s Metropolitní univerzitou Praha. 
AMA pro posluchače připravuje a realizuje semestr ve specializaci Vztah státu a 
neziskového sektoru. 
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V rámci programů mezinárodní 
spolupráce  jsou pravidelně realizovány 
projekty, které rozvíjí partnerství a 
umožňují vzájemnou výměnu zkušeností 
v oblasti společného zájmu zejména 
mezi neziskovými organizacemi. 
Jednotlivé projekty vycházejí z 
dlouhodobých partnerských vztahů a 
znalostí konkrétních podmínek a 
jednotlivých organizací v Evropě ( 
počátky kontaktů a organizace 
jednotlivých mezinárodních projektů jsou 
datovány na počátek devadesátých let) - 
např. ve Švédsku, Estonsku, Slovensku, 
Francii, Velké Británii, Německu a i v 
USA – státu Oregon. AMA pro 
partnerské organizace zastává 
koordinující roli ve vícečetných 
projektech, kde díky ní dochází k 
propojování s dalšími organizacemi. Za 
všechny lze jmenovat projekt realizovaný 
v roce 2009 – Demokracie v praxi.  Do 
projektu bylo zapojeno 6 evropských 
zemí – z každé čtyřčlenný tým složený 
ze tří mladých lidí a jednoho zkušeného lektora. Cílem projektu bylo podnítit a 
inspirovat mladé lidi k aktivnímu zapojení se do formování občanské společnosti 
jak z pohledu celospolečenského, tak z pohledu místní komunity. Účastníci 
obdrželi certifikát o absolvování mezinárodního workshopu. .   

Aktuálním projektem (spolufinancovaným z prostředků ESF prostřednictvím 
operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a státního rozpočtu 
České republiky) je Tématická studijní 
cesta pro neziskové organizace. Více je 
popsáno v samostatné kapitole. 

Při realizaci specifických vzd ělávacích 
program ů je zvýšená pozornost 
věnována problematice integrace do 
společnosti a na trh práce sociálně 
znevýhodněným mladým lidem. 
V posledních letech byla realizována 
celá řada projektů z oblasti neformálního 
vzdělávání, všechny byly koncipovány jako projekty mezinárodní  financované 
z prostředků České národní agentury Mládež. Lze je rozdělit do dvou hlavních 
skupin. První z nich tvoří vzdělávací projekty určené cílové skupině sociálně 
znevýhodněných mladých lidí – konkrétně se jednalo o mladé bez dostatečného 
rodinného zázemí nebo mladé pobývající v institucionální péči. Mezinárodní 
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projekty realizované ve spolupráci se Slovenskem a Estonskem vedly mladé 
k získání komplexu sociálních návyků, zkušeností a dovedností včetně jazykové 
výbavy, který jim umožní srovnat startovní čáru s vrstevníky.  

Druhá skupina projektů  je určena 
odborníkům, kteří s marginálními 
mladými pracují. Velice úspěšný byl 
projekt Mosty pro mladé 
s omezenými příležitostmi – 
realizovaný v roce 2008. Do realizace 
se zapojilo kromě České republiky 
ještě šest zemí. Téměř padesátka 
účastníků byla z 19 neziskových 
organizací. Cílem týdenního 
vzdělávacího semináře bylo 
analyzovat specifické potřeby 

sociálně znevýhodněných mladých 
lidí v jednotlivých zemích, naučit se 
připravit vhodné projekty pro tuto 
cílovou skupinu a zvýšit kvalifikaci 
pracovníků pracujících se 
znevýhodněnými mladými lidmi. 
Zajímavým aspektem projektu bylo 
to, že přípravy i vlastní realizace se 
účastnila i mezinárodní skupina 
znevýhodněných mladých lidí. Ti měli 
částečně svůj program, částečně se 
účastnili společných aktivit – mohli 
tak poskytnout odborníkům 
okamžitou a spontánní zpětnou 
vazbu.    

Samostatnou kapitolou jsou aktivity 
týkající se oblasti dětského traumatu 
a zmírnění jeho následků. AMA v této 
oblasti dlouhodobě spolupracuje 
s dětskou klinickou sociální 
pracovnicí a odbornicí na dané téma 
– Julií Farnam z Oregonu v USA. 
Díky její aktivitě a finanční podpoře 
Fulbrigtovy komise vznikla a je 
odborníkům dána k dispozici 
knihovna soudobé odborné psychologické literatury z této oblasti. V lednu 2009 
byla nákladem 1500 kusů vydána první terapeutická povídka Šiška pro štěstí  
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Partner projektu 
 
Název organizace:   Nitrianska komunitná nadácia 
Kontaktní poštovní adresa:  Farská 5, 949 01 Nitra, Slovensko 
E-mail:  nkn@nkn.sk 
Telefón : +421 37 741 43 45 
Kontaktní osoba:  Mgr. Ľubica Lachká – správkyňa nadácie 
 
Komunikační jazyk: slovensky, anglicky, poľsky 
 
Popis a historie organizace: 
Nitrianska komunitná nadácia vznikla v roku 2002 ako nástupnícka organizácia 
Nitrianskeho komunitného fondu. Jej poslaním je zvyšovať kvalitu života v meste 
Nitra a  nitrianskom regióne formou rozvoja 
filantropie a dobrovoľníctva. Je to grantová 
organizácia, ktorá podporuje komunitné 
projekty občanov v rôznych oblastiach – 
kultúra, životné prostredie, ochrana a podpora 
zdravia, voľný čas detí a mládeže, rozvoj 
komunitných iniciatív... Organizácia doteraz 
podporila 654 projektov v celkovej sume 398 
131,69  Organizácia nie je o jednoduchom 
dávaní financií. Jej cieľom je formou grantov 
aktivizovať občanov, aby aktívne participovali 
na  riešení problémov, ktoré ich trápia a aby boli užitoční pre svoju komunitu.  
 
Projekty zamerané na znižovanie nezamestnanosti: 
Nadácia je hlavne grantová organizácia, preto projekty zamerané na znižovanie 
nezamestnanosti nepatria medzi jej priority. 
Skúsenosť s realizáciou takéhoto typu 
projektu však má. V rámci programu PHARE 
realizovala  projekt pre mladých 
nezamestnaných absolventov vysokých škôl v 
spolupráci s ďalšími organizáciami. Projekt 
pozostával z niekoľkých častí. Prvá časť bola 
zameraná na získanie zručností absolventov 
v oblasti jazykov a projektového manažmentu.  
V rámci druhej časti projektu bola zabezpečená  prax pre uchádzačov na tri 
mesiace v neziskových organizáciách v  meste Nitra. Počas troch mesiacov  
pripravili v spolupráci s tútormi  komunitné projekty, v rámci ktorých si  získané 
teoretické zručnosti v oblasti  projektového manažmentu vyskúšali  v praxi.  
Predložené projekty Nitrianska komunitná nadácia podporila formou grantov. Zo 
skupiny 28 uchádzačov sa počas realizácie projektu a tesne po jeho ukončení 
zamestnalo 22 z nich. 
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Iné projekty organizácie (vybrané): 
 
Otvorené grantové kolá 
Nitrianska komunitná nadácia ich  vyhlasuje ich minimálne tri krát do roka. 
Projekty si predkladajú hlavne občania mesta Nitra, ale aj nitrianskeho regiónu  
na rôzne témy 
 
Aby ľudia ľuďom pomáhali 
Program podporujúci rozvoj firemnej 
filantropie. Firmy si kupujú výtvarné objekty 
tvaru figúrky  „Človeče nezlob se“ v životnej 
veľkosti. Výtvarné návrhy objektov  
realizujú rôzne cieľové skupiny (študenti  
výtvarného odboru univerzity, deti z 
umeleckých škôl, autistické deti...) Výťažok  
z predaja figúrok je každoročne použitý v 
rámci grantového programu, ktorý je 
vyhlasovaný vždy na inú tému 
 
Klub darcov  
Program zbližujúci  ľudí ochotných dlhodobo pomáhať svojmu mestu a regiónu, 
ktorí zároveň chcú aktívne rozhodovať o darovaných prostriedkoch.  Je zameraný 
na rozvoj individuálneho darcovstva 
Tu sme doma  
Grantový program na podporu projektov v meste Hurbanovo realizovaný v 
spolupráci s firmou Heineken  Slovensko, a.s.  V rámci programu sú podporené 
komunitné projekty občanov  mesta Hurbanovo v rôznych oblastiach – voľný čas 
detí a mládeže, kultúra, rozvoj komunitných aktivít... Cieľom programu je vytvoriť 
sieť aktívnych ľudí ochotných spolupodieľať sa na zvýšení kvality života v meste , 
kde žijú 
 
Mladí nitrianski filantropi 
Rovesnícky dobrovoľnícky program pre mladých ľudí, v ktorom dobrovoľníci 
pracujúci pod tútoringom Nitrianskej komunitnej nadácie  - mladí nitrianski 
filantropi - administrujú vlastný grantový program pre svojich rovesníkov. Mladí 
filantropi informujú verejnosť o programe, stanovujú kritériá výberu, zabezpečujú 
konzultácie a osobný monitoring podporených projektov.  Organizujú aj Burzu 
podporených projektov, na ktorej každoročne informujú verejnosť o výsledkoch 
grantového kola  prezentujú podporené projekty 
 
Kampaň „Ruka v ruke s Nitrou“ 
Kampaň zameraná na podporu výstavby parku Pod Borinou pri sídlisku 
Klokočina. Symbolom kampane sa stali „tlieskajúce ručičky“, zakúpením ktorých 
občania prispievajú k výstavbe parku. Kampaň sa realizuje už druhý rok. Jej 
tvárami sa stali známe osobnosti z oblasti kultúry a populárnej hudby. Kampaň  
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Partner projektu 
 
Oficiální název organizace:  SISU Idrottsutbildarna 
Kontaktní adresa:  Box 418, 541 28 Skoevde, ŠVÉDSKO   
Kontaktní e-mail:  sture@sisu.o.se 
Internetová adresa:  www.sisuidrottsutbildarna.se/ vastergotland 
Kontaktní telefon:  +4610476 41 02 
Kontaktní osoba:  Sture Gustafsson 
Dorozumívací řeč:Angličtina 
 
SISU Idrottsutbildarna- švédská sportovní výchova 
Švédský sport má svou vlastní výchovnou organizaci (SISU) (Ta zkratka je 
totožná s finským výrazem pro pevnou vůli-pozn.překl.) Jejím hlavním cílem je 
starat se o potřeby klubů a specializovaných sportovních federací prostřednictvím 
výcviku vedoucích, koučů, trenérů, instruktorů, funkcionářů a rozhodčích. 

SISU pořádá jak výcvikové kurzy, tak konference na témata rozvíjení výkonnosti, 
zdravotních otázek a rozvoje sportovních klubů.  SISU je také interním 
konzultantem pro členy federace a pro 
kluby v takových oblastech, jako jsou 
organizační rozvoj a procesuální 
management. 
SISU je organizace pro vzdělávání 
dospělých, jež organizuje pro kluby tzv. 
studijní kroužky. Tato vzdělávací metoda 
je založena na koncepci stručného 
přehledu, podle něhož se řídí skupina 
členů klubu, a ti se pak podílejí 
s ostatními o své znalosti a zkušenosti. 
Tyto skupiny nevede učitel, ale jeden 
z účastníků. To v praxi znamená, že účastníci se navzájem dobře znají, mají 
společné zájmy a usilují o tentýž cíl. Jednotlivé kroužky  se přizpůsobují 
konkrétním potřebám daného klubu. 
SISU se každoročně zabývá až 6 tisíci 
kluby s jejich místními vzdělávacími 
aktivitami- studijními kroužky a kulturními 
programy. Organizuje zhruba 40 tisíc 
studijních kroužků s přibližně 450 tisíci 
účastníky. Oblastních kursů pro vedoucí, 
organizovaných SISU, se účastní 
přibližně 127 tisíc vedoucích pracovníků 
(tj. každý pátý sportovní vedoucí 
pracovník). 
SISU Idrottsutbildarna byla založena 
v roce 1986 a v současnosti je celonárodní organizací, jež je rozdělena do 21 
oblastních  organizací. Měřeno čísly je největší z oblastních organizací 
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Vaestergoetlandská, jež má zhruba 40 pracovníků na plný úvazek a působí 
v oblasti mezi jezery Vaenern a Vaettern.  Nejdůležitějšími městy v této oblasti 
jsou Boras, Trollhaettan, Skoevde a Lidkoeping. V této oblasti působí také Vara 
Folkhoegskola, hlavní partner SISU Idrottsutbildarna. 
V evropském měřítku je švédské sportovní hnutí v mnoha ohledech jedinečné. 
Sportovní základnu zde tvoří 20 tisíc 
sportovních klubů, v nichž působí 400 
tisíc- 500 tisíc neplacených vedoucích 
pracovníků, kteří pracují jako vedoucí 
v různých oblastech činností těchto 
sdružení. 
Ve Švédsku aktivně provozuje sport více 
než polovina všech dětí a mladistvých.  
Členové sportovního hnutí, stejně jako 
vedoucí sportovní samosprávy, nejsou 
(individuálně) placeni. Ale masovému 
sportu jako celku se každoročně dostává 
nemalé finanční podpory. 
Tyto znalosti o rozsahu sportu v zemi jsou důležité k tomu, abychom plně 
pochopili roli a činnosti SISU Idrottsutbildarna.  
Polovina aktivit,které SISU Idrottsutbildarna v současnosti provozuje, je zaměřena 
na neziskové sportovní vedoucí pracovníky. Nabízí pro ně jak základní kursy, tak 
kursy pro pokročilé. Neziskoví vedoucí 
pracovníci ve sportovním hnutí působí jak 
v roli vedoucích pracovníků ve svém 
sportovním odvětví, tak v roli členů výboru 
či komise. 
Další důležitou činností je práce s dětmi a 
mládeží ve sportovních oddílech. Zde 
probíhají kursy demokracie, týmové 
práce, fair play, dobrých mravů včetně 
(záporného) postoje k alkoholu či tabáku, 
zdravých stravovacích návyků atd. 
 
Sociální projekty 
SISU Idrottsutbildarna má i tradici v práci s rozmanitými sociálními projekty. Tyto 
projekty jsou zaměřené především na lidi, kteří jsou nezaměstnaní, potřebují 
pomoc a usilují o návrat do práce. Integrační projekt je zaměřený na lidi, kteří 
imigrovali do Švédska a kteří potřebují podporu a pomoc, aby se začlenili do 
švédské společnosti. 
Mladí lidé, kteří selhali ve škole a potřebují pomoc, jsou podporováni, aby se 
navrátili zpátky do společnosti. Toto jsou jen některé příklady rozpracovaných 
projektů, z nichž ve většině velmi úzce spolupracujeme se sdružením Vara 
Folkhoegskola.  



12 
 

SISU Idrottsutbildarna a Vara Folkhoegskola mají rovněž společnou tradici 
spolupráce na mezinárodních projektech. Tato tradice vznikla už před více než 
deseti lety. Pracovali jsme a pracujeme 
společně se skupinami, které mají 
možnost- často jako součást 
dlouhodobějších projektů či výcviku- 
navazovat mezinárodní kontakty. Je to 
vědomé pedagogické působení, při 
němž se pracuje na rozvoji osobnosti, 
větším pochopení našeho životního 
prostředí a na  porozumění 
demokratickým hodnotám.  
Tato mezinárodní spolupráce nám nyní 
zajišťuje důležitou síť mezinárodních kontaktů, a to nikoli na posledním místě 
s Českou republikou, ale také se zeměmi, jako je Kosovo, Ukrajina, Anglie a 
Německo. 
 
SISU Idrottsutbildarna a Vara Folkhoegskola  
Proč jsme až dosud byli úspěšní v těchto sociálních projektech? 

Domníváme se, že existuje více různých vysvětlení úspěšné práce, nicméně že 
jedním z nejdůležitějších faktů je toto: 
Sport ve Švédsku tvoří rozsáhlou extenzívní síť, jež dokáže otevírat nové cesty a 
navazovat nové kontakty, jež mohou vést i k (nalezení nového) zaměstnání. 
Sportovní hnutí také nabízí různá místa k setkáním, v nichž se navazují kontakty 
a vytvářejí přátelství.  Pro imigranty to může být důležitým vstupem do švédské 
společnosti. 
SISU Idrottsutbildarna a Vara Folkhoegskola mají historicky společné pochopení 
významu vědomostí a celoživotního učení, jež se často značně liší od povinného 
obecného školního vzdělání.Spolu s učením a výcvikem se tu aktivně pracuje na 
sebepojetí a sebevědomí jednotlivce, což je víra, jež nás v této práci spojuje.   
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Partner projektu 
 
Oficiální název  organizace: MTÜ Agathe 
Kontaktní adresa: Jakobi 41,Tartu, Estonsko 
Kontaktní e-mail: kool@katoliku.edu.ee 
Webová stránka: www.katoliku.edu.ee 
Kontaktní telefon: +37255566363 
Kontaktní osoba: Alexandra Sooniste 
Dorozumívací řeč: Angličtina 
 
Popis a historie organizace 
Historie katolické školy v Tartu sahá až do roku 1938, kdy tři (řádové) sestry 
z kongregace Neposkvrněného Početí Panny Marie zakoupily současnou školní 
budovu a založily v ní katolickou mateřskou školku. Tato mateřská školka však 
byla po dvou letech zavřena kvůli sovětské okupaci Estonska. Školní budova byla 
následně změněna ve 
vojenský objekt. 
Katolická škola v Tartu byla 
znovu otevřena v roce 1993 
s počáteční účastí 15 dětí. 
Základní myšlenkou této 
školy je vzdělávat děti 
z našeho města a farnosti 
v souladu s křesťanskými a 
demokratickými principy. 
 
Dnes je naší škole 15 let.  
 
Z původní jednotřídky s 15 
dětmi se stala základní 
školou s 270 dětmi. Nárůst 
počtu žáků nezbytně vedl 
k potřebě jejího neustálého 
rozšiřování. 
Na jaře roku 2007 byla 
v souvislosti s rozšiřováním 
školy vytvořena nová 
struktura a manažerský 
systém. 
Vznikla základní katolická 
škola v Tartu (vzdělávací 
centrum), kde působí: 
mateřská školka, předškolní výchova, základní škola, kulturní středisko a finská 
škola. Škola (resp. vzdělávací centrum) má svého prezidenta. Každá  
podjednotka má svého vedoucího. 
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Principy katolické školy v Tartu jsou následující: 
• Spolupráce mezi školou, domovem a církví 
• Výuka náboženství 
• Podpůrné disciplíny 
• Výuka angličtiny metodou „totálního ponoření se do jazyka“. 
• Hudební výukový program 
• Adaptace dětí se speciálními výchovnými potřebami do řádných tříd 

Katolická škola v Tartu je otevřená pro rodiny, které dosud věří v principy církve a 
(závažnosti) školních zkušeností a které přijímají ideál dítěte, jemuž se dostává 
křesťanské výchovy už od raného věku přinejmenším do ukončení docházky do 
základní školy. Koncepcí katolické školy v Tartu je poskytnout každému svému 
žákovi a žákyni solidní základ, na němž lze budovat jeho či její život. Velký zájem 
o katolickou školu v Tartu včetně její mateřské školky je dán následujícími 
okolnostmi: 

• Sekulární společnost, jež klade důraz na úspěch, peníze a požitek, není 
v souladu s přáními rodičů, kteří si žádají bezpečný model dětského 
rozvoje, jež klade do popředí takové tradičně křesťanské hodnoty, jako 
jsou láska, soucit, zodpovědnost a pravdivost. Katolická škola v Tartu je 
jedinou  soukromou základní školou nejen v Tartu, ale i v celém Estonsku, 
která se neustále rozrůstá a expanduje díky soukromé iniciativě a smyslu 
pro misijní poslání. 

• Počet dětí v této škole, a tím i počet členů katolické kongregace v Tartu, 
neustále vzrůstá. 

• Katolická  škola v Tartu si za 16 let svého působení získala důvěru rodičů. 
• Vzhledem ke dlouholetým tradicím katolické pedagogiky,a také vzhledem 

ke spolupráci s jinými školami i s učiteli a metodology z celého 
světa,škola začlenila do svého výukového procesu různorodé metody 
výchovy a  vzdělávání (jako jsou asertivní cvičení, metoda „totálního 
ponoření se“ do cizího jazyka, či poradenská služba rodičům), s tím, že 
se při tom všem bedlivě bere v úvahu příslušnost k estonské kultuře a 
tradicím. 

Finanční zdroje neziskové organizace Agathe, využívané k vedení mateřské 
školky i školy: 

1. Státní dotace mzdám učitelů 
2. Podpora ze strany místních úřadů 
3. Školné 
4. Příjem z nájemného 
5. Podpora specifických výchovných záměrů či projektů 
6. Dary 

 
Projekty, zam ěřené na snížení nezam ěstnanosti  (snížení nezaměstnanosti 
nutně nemusí být hlavním cílem daného projektu. Prosté snížení 
nezaměstnanosti bývá buď jedním z výsledků daného projektu, anebo má daný 
projekt dopad na snížení nezaměstnanosti alespoň u jedné z cílových skupin). 
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Rozšíření Centra katolické výchovy v Tartu 
V říjnu roku 2008 zahájila katolická škola v Tartu proces výstavby nové školní 
budovy katolické školy v Tartu a mateřské školky. 
V rámci tohoto procesu rozšiřování zaměstná katolická škola v Tartu 15 dalších 
učitelů k dosavadním 30, kteří v naší škole už pracují, a 8 kuchyňských a 
úklidových pracovníků navíc k dosavadním 10, kteří v naší škole už pracují. 
 
Dalí realizované projekty za poslední 3 roky:  

• Projekt Phare (CBC) 
• Mládí v akci (Euroopa Noored-severní Evropa) 
• Prospěch ze  zdanění hazardních her 
• Kulturní hlavní město Estonska 
• Estonská Národní kulturní nadace 
• Nadace pro integraci Neestonců 
• Sdružení estonských hudebních škol 
• Projekt Comenius 
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CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO, O.P.S. 
Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim 

Tel.: +420 469 623 083 email: dpc@pestalozzi.cz 

www.pestalozzi.cz 

 

Kontaktní osoba: PaedDr. Pavel Tvrdík 

O NÁS 

Již 15 let pomáháme týraným a zneužívaným lidem (obětem násilí), dětem a 
mladým lidem z dětských domovů a ústavů, kteří se ocitli v krizové situaci a 
nenabízí se jim jediné místo kam jít. Působíme preventivně proti problémům jako 
je kriminalita, prostituce a závislosti. 

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s, je nevládní nezisková organizace, která 
poskytuje psychosociální, poradenské a vzdělávací služby ohroženým a 
znevýhodněným skupinám obyvatel zejména v Pardubickém kraji a kraji 
Vysočina. Usiluje o znovuzařazení těchto osob do společnosti a zlepšení kvality 
jejich života. 

Úzce spolupracujeme s Nadací Charty 77, finanční podporu jsme získali i od 
Nadace O2, Nadace ČEZ, Nadace Terezy Maxové, Nadace Naše dítě. Dále jsme 
financováni např. z Ministerstva práce a sociálních věcí, Pardubického kraje, 
Města Chrudim.  

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Posláním Odborného sociálního poradenství je připravit mladé lidi na vstup do 
samostatného života. Dále pak pomoci těm, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, 
se kterou si neumí nebo nemohou sami poradit. Tuto situaci jim pomoci zvládnout 
tak, aby nedošlo ke konfliktu se společností. 

Služba je ur čena uživatel ům: 

• všech věkových kategorií, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, kterou 
nedokáží sami řešit 
• jejichž životní návyky a způsoby jednání vedou ke konfliktu se společností  
• kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi             
(např. závislost, bezdomovectví atd.) 
• kteří po dosažení zletilosti odcházejí z výchovných ústavů, dětských domovů            
nebo nefunkčních rodin a nenabízí se jim žádné zázemí a pomoc 
• kteří žijí v sociálně vyloučených komunitách  
• bývalým klientům Domů na půli cesty 
• klientům Probační a mediační služby (pachatelům trestné činnosti nebo po 
výkonu trestu) 
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Dílčím cílem je budování, rozvoj a zvyšování pracovních návyků a dovedností. 
Jedná se o sled činností vedoucích k tomu, aby uživatel služby získal 
psychosociální dovednosti vedoucí k naplnění stanovených cílů a integraci 
uživatele. Kromě doprovázení, tréninku sociálních dovedností a odborného 
sociálního poradenství rozvíjíme pomocí ergoterapie pracovní dovednosti. A to 
nejen ty, které potřebují k výkonu pracovních povinností, ale i sociální dovednosti 
na pracovišti, dovednosti přímo související s prací a dovednosti nepřímo 
související s prací. Po získání a zažití těchto dovedností mají větší možnost 
uplatnění na trhu práce a tím dochází ke snížení nezaměstnanosti v regionu.  

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je jednou ze služeb Centra J. J. 
Pestalozziho, o.p.s. Chrudim, které na základě pověření k výkonu SPOD 
poskytuje ambulantní a terénní služby formou vzdělávání, poradenství a 
psychosociální pomoci. Služby jsou poskytovány ohroženým, znevýhodněným 
skupinám obyvatel a osobám v krizi v pardubickém regionu.  

Hlavním strategickým cílem je systematická příprava dětí s nařízenou ústavní 
výchovou již za pobytu v zařízení ústavní péče na těžkou životní situaci spojenou 
s odchodem z výchovného zařízení. Poskytování preventivních služeb 
uživatelům, kteří jsou často ohroženi sociálně patologickými jevy a předčasným 
ukončením školní docházky. 

Cílová skupina uživatel ů:  

Děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou ve věku od 10 do 20 let, které 
pocházejí původně z pardubického regionu, ale také z ostatních regionů. Pro 
službu jsou zvoleny děti, u nichž chybí rodinné zázemí nebo je natolik 
patologické, že je vhodné snížit vliv rodiny na dítě a motivovat dítě k jiné 
samostatné volbě bydlení po skončení ústavní výchovy, než je původní rodina. 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je jednou ze služeb Centra J. J. 
Pestalozziho, o.p.s. Chrudim, které na základě pověření k výkonu SPOD 
poskytuje ambulantní a terénní služby formou vzdělávání, poradenství a 
psychosociální pomoci. Služby jsou poskytovány ohroženým, znevýhodněným 
skupinám obyvatel a osobám v krizi v pardubickém regionu.  

KRIZOVÉ CENTRUM 

Krizové centrum v Centru J.J.Pestalozziho, o.p.s. Chrudim poskytuje poradenské, 
vzdělávací a psychosociální služby uživatelům v Pardubickém kraji, kteří se ocitli 
v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život, či významně snižuje jeho kvalitu a 
vyžaduje bezodkladné řešení. Hlavním strategickým cílem je znovuzařazení 
uživatelů služeb do společnosti a zlepšení kvality jejich života. Komu je služba 
určena? Osobám v krizové situaci všech věkových kategorií - děti, mládež, mladí 
dospělí, dospělí, senioři. Služby jsou přednostně poskytovány uživatelům s 
trvalým pobytem v pardubickém regionu, ale využít je mohou i uživatelé z jiných 
regionů.  

Poskytované služby v rámci Krizového centra: 
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ambulantní služby:  
• telefonická krizová pomoc - tel. číslo: 469 623 899  
• e-mailové poradenství - kc@pestalozzi.cz  
• přímá krizová intervence /zpracování akutního krizového stavu/  
• individuální a skupinová psychoterapie  
• další psychoterapeutické aktivity /relaxační cvičení, kluby, atd./  
• zázemí pro svépomocné skupiny  
• komplexní speciálně pedagogická diagnostika  
• prevence a provádění náprav specifických poruch učení  
• zprostředkování kontaktu na další odborná pracoviště 
 terénní služby:  
• doprovod a podpora při jednání s úřady dle potřeb klienta (MÚ, kurátory, 
ÚP)  
• doprovod při soudních jednáních  
• zprostředkování odborných konzultací s odborníky (právníkem, 
psychiatrem..)  
• návštěva v rodině  
pobytové služby:  
• pobytový program na utajené adrese - max. 6 měsíců  
• krizový pobyt - 3 - 5 dní, tzv. krizové lůžko - dočasný azyl k překlenutí 
krizové situace jiné služby:  
• krizové lůžko - dočasný azyl k překlenutí krizové situace (3 - 5 dní)  
• přednášky pro veřejnost, pro MŠ, ZŠ a jiné organizace  
• knihovna s odbornou literaturou /k zapůjčení pro širokou veřejnost/  
• k dispozici technicky vybavena přednášková místnost /II. patro Centra/ 
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ŽIVOT 90 - JIHLAVA 
Žižkova 98, 586 01 Jihlava 

Tel.: +420 775 919 734 email: pechotova@zivot90-jihlava.cz 

www.zivot90-jihlava.cz 
 

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana P ěchotová 

O NÁS 

ŽIVOT 90 - Jihlava je občanské sdružení, založeno roku 1995, jehož cílem je 
poskytovat služby seniorům a zdravotně postiženým lidem a umožnit jim žít 
v jejich přirozeném prostředí, tj. doma tak dlouho, jak to je jen možné. 

Naším hlavním projektem je Tísňová péče AREÍON. Dispečink tísňové péče 
přijímá 24 hodin denně zprávy z bytů klientů, a to pomocí jednoduchého systému 
napojeného na pevnou telefonní linku, nebo na mobilní telefon. Důležitou 
součástí je bezdrátové tlačítko, které má uživatel u sebe a v případě nouze - 
upadne-li, prudce se mu zhorší zdravotní stav nebo je napaden - stiskem tohoto 
tlačítka se okamžitě spojí s našim dispečinkem. Ten je obsluhován 
kvalifikovanými zdravotními sestrami, které nastalou situaci vyřeší. Náš dispečink 
spolupracuje s rychlou záchrannou službou, policií, hasiči, obvodními lékaři a s 
mnoha dalšími institucemi i jednotlivci. Je samozřejmé, že kontaktujeme také 
rodinu a sousedy uživatele. Díky našemu systému jsme schopni řešit i situace, 
kdy klient nestihne zareagovat na zhoršení zdravotního stavu stiskem tlačítka. 
Významným faktorem tísňové péče je i prevence kriminality (detekce 
neoprávněného vniknutí do bytu). 

Druhou službou je osobní asistence pro děti v předškolních a školních zařízeních 
a v domácím prostředí seniorů. Osobní asistence je terénní služba poskytovaná 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném 
sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služby osobní 
asistence poskytujeme na území okresu Jihlava.  

Dále organizujeme volnočasové aktivity pro seniory a přednášky pro tuto skupinu 
obyvatel. 

OSOBNÍ ASISTENCE  

Projekt osobní asistence zahájil svoji činnost 1. září 2003. Zaměstnáváme osobní 
asistenty  (ve spolupráci s ÚP Jihlava a Magistrátem města Jihlavy) a to v 
Mateřské škole se speciálními třídami) a Pomocné škole pro žáky s více vadami. 
Na tuto činnost jsme navázali a zvýšili jsme počet osobních asistentů na 15. 
Osobní asistenti (pracovník v sociálních službách) musí splňovat odbornou 
kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (platné od 1. 1. 
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2007).  Asistenti jsou vybíráni ve spolupráci s ÚP Jihlava. 
Osobní asistenti pracují ve školských zařízeních, rodinném prostředí a to v 
Jihlavě a blízkém okolí (Dolní Smrčné, Kamenice). Posláním osobní asistence 
zajišťované o. s. ŽIVOT 90 - Jihlava je, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít 
stejným způsobem života jako jejich vrstevníci. Podpora a pomoc osobní 
asistence vychází uz individuálně určených potřeb jednotlivých uživatelů, 
respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na 
ně aktivně a podporuje je v sociálním začleňování. Zaměstnanci, kteří pracují jako 
osobní asistenti jsou vybírání z nezaměstnaných lidí evidovaných na Úřadu 
práce, a to přes projekt veřejno-prospěšných prací, kde Úřad práce částečně 
financuje mzdy osobních asistentů. Spolupráce je velice dobrá a umožňuje s e 
uplatnit nezaměstnaným pod podmínkou rekvalifikace do oboru sociální práce. 
Ve spolupráci s Úřadem práce jsme vytvořili asi 50 pracovních míst a umožnili tak 
nezaměstnaným začlenit se do pracovního procesu. Podmínkou však byla 
ukončená rekvalifikace v oboru pracovník v sociálních službách. 

OSOBNÍ ASISTENCE   

Projekt osobní asistence zahájil svoji činnost 1. září 2003.  Zaměstnáváme  
osobní asistenty  (ve spolupráci s ÚP Jihlava a Magistrátem města Jihlavy) a to v 
Mateřské škole se speciálními třídami) a Pomocné škole pro žáky s více vadami . 
Na tuto činnost jsme navázali a zvýšili jsme počet osobních asistentů na 15. 
Osobní asistenti (pracovník v sociálních službách) musí splňovat odbornou 
kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (platné od 1. 1. 
2007).  Asistenti jsou vybíráni ve spolupráci s ÚP Jihlava. 
Osobní asistenti pracují ve školských zařízeních, rodinném prostředí a to v 
Jihlavě a blízkém okolí (Dolní Smrčné, Kamenice).  

Posláním osobní asistence zajišťováné o. s. ŽIVOT 90 - Jihlava je, aby lidé, kteří 
ji využívají, mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci. 
Podpora a pomoc osobní asistence vychází uz individuálně určených potřeb 
jednotlivých uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní 
lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje je v sociálním začleňování. 
Zaměstnanci, kteří pracují jako osobní asitenti jsou vybírání z nezaměstnaných 
lidí evidovaných na Úřadu práce, a to přes projekt veřejno prospěšných prací, kde 
Úřad práce částečně financuje mzdy osobních asistentů. Spolupráce je velice 
dobrá a umožňuje s e uplatnit nezaměstnaným pod podmínkou rekvalifikace do 
oboru sociální práce. 

Ve spolupráci s Úřadem práce jsme vytvořili asi 50 pracovních míst a umožnili tak 
nezaměstatným začlenit se do pracovního procesu. Podmínkou však byla 
ukončená rekvalifikace v oboru pracovník v sociálních službách. 
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HESTIA, o.s.  
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 

Tel.: +420 728 006 514 email: petp@hest.cz 

www.hest.cz.cz 
 

Kontaktní osoba: Šárka Jakubcová  

O NÁS 

Sdružení HESTIA vzniklo v roce 1993 z iniciativy skupiny manželských poradců s 
cílem podporovat pozitivní mezilidské vztahy. Nejprve působila jako nadace, 
později byla zvolena právní forma občanského sdružení řízeného členským 
shromážděním. 

Posláním občanského sdružení HESTIA je vytváření pozitivních a funkčních 
mezilidských vztahů v rámci rodiny i v širším kontextu občanské společnosti. 
Hestia podporuje a realizuje výzkumné, výcvikové a vzdělávací programy, 
poradenství a terapii, supervize a stáže pro dobrovolníky i profesionály. HESTIA 
vydává účelové publikace, navazuje kontakty s iniciativami a institucemi s 
obdobnými cíli v ČR a v zahraničí a přispívá k propagaci a publicitě uvedených 
aktivit. V současné době Hestia realizuje následující projekty: 

1) HESTIA - Národní dobrovolnické centrum, realizuje Program Pět P, Kompas a  
další dobrovolnické programy: Dobrovolníci v nemocnicích, Program pro seniory 
a pod. Metodicky vede Program rozvoje dobrovolnictví v rámci ČR. Národní 
dobrovolnické centrum také podporuje rozvoj a koordinuje činnost regionálních 
dobrovolnických center a programů. 

2) HESTIA - Metodické a vzdělávací centrum se zaměřuje na vzdělávání a 
supervizi profesionálních pracovníků v sociálních a sociálně zdravotních službách 
a dalších pomáhajících profesích. 

Pracovní trénink pro zdravotn ě postižené 

HESTIA o.s. realizuje tento projekt v partnerství s Metropolitní univerzitou Praha 
již po druhé. Oproti prvnímu projektu v rámci JPD 3, je stávající projekt podpořený 
v rámci OPPA na léta 2009 - 2010 zaměřen nejen na vyhledávání tréninkových 
pracovišť, ale ve větší míře na komplexní přípravu osob se zdravotním postižením 
ke vstupu na trh práce. 

Specifickými cíli projektu je: 

• vypracovat a naplnit individuální kariérní plány účastníků projektu 
• poskytnout neprofesní (obecné) vzdělání, které zvýší jejich osobní dovednosti 
• zajistit takový pracovní trénink, který jim umožní osvojit si dostatečně pracovní 
návyky  
• zvýšit povědomí jejich budoucích zaměstnavatelů o specificích zdravotně 
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postižených v začleňování na trh práce  
• zvýšit informovanost účastníků projektu o jejich budoucím zaměstnání 
prostřednictvím poradenství a setkáním s vytypovanými zaměstnavateli 
Naplnění specifických cílů bude dosaženo pomocí: 
• diagnostiky, individuálního poradenství a přípravou individuálních kariérních 
plánů 
• absolvováním kurzů neprofesního (obecného) vzdělávání v rozsahu 220 hodin 
pro každého účastníka 
• přípravou a realizací workshopu pro potenciální zaměstnavatele 
• tréninkem pracovních dovedností účastníků v průběhu 18 měsíců 
• přípravou a realizací mini veletrhu práce jehož smyslem je setkání budoucích 
zaměstnavatelů s účastníky projektu 

Hlavním cílem projektu je přispět k odbourávání bariér v přístupu na trh práce, 
resp. zvýšení dostupnosti zaměstnání pro padesát občanů se zdravotním 
postižením. 

Program P ět P a Kompas 

Program Pět P (pomoc, přátelství, péče, podpora a prevence) je preventivní 
program pro sociálně či zdravotně znevýhodněné děti 6-15 let fungující na 
principu blízkého a přátelského vztahu mezi jedním dítětem a dospělým 
dobrovolníkem. Základem celého programu je, že se odborně sestavená dvojice 
schází na jedno odpoledne v týdnu a věnuje se volnočasovým aktivitám, na 
kterých se podle svých zájmů společně domlouvá. Pravidelný kontakt dítěte s 
dobrovolníkem trvá nejméně po dobu deseti měsíců. Program Pět P je zaměřen 
hlavně na řešení sociálních a komunikačních obtíží dětí. Dlouhodobý vztah dítěte 
s dobrovolníkem vytváří prostor pro růst sociálních dovedností, posiluje 
sebevědomí dítěte a rozšiřuje jeho motivaci k navazování přirozených 
vrstevnických vztahů a tím podporuje jeho integraci do společnosti. 

Zvyšování těchto kompetencí dítěte má samozřejmě vliv i na jeho pozdější 
uplatnění na trhu práce a v životě obecně. 

Nový projekt Kompas (Komunikace, partnerství, spolupráce) funguje na stejných 
principech jako program Pět P, ale jeho náplní jsou schůzky skupiny šesti dětí a 
dvojice dobrovolníků. 
 



26 
 

 

FORMIKA, o. s.  
Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4 

Tel.: +420 271 910 016, 775 350 115 email: formika@formika.org 

www.formika.org 
 

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Vitáková, Bc. Barbora J ančová, Mgr. Klára 
Fialová, Bc. Anna Novotná, Mgr. Veronika Samcová  

O NÁS 

Občanské sdružení FORMIKA bylo založeno v roce 2003. V prvním roce 
poskytovalo službu Job klub a fungovalo jako dobrovolnická organizace, členové 
pracovali bez nároku na finanční odměnu.  
V roce 2004 získalo občanské sdružení dotaci a mohlo zaměstnat dva pracovní 
konzultanty. Začaly se poskytovat komplexní služby podporovaného 
zaměstnávání.  

V roce 2005 začaly být služby poskytovány i pro uživatele ze Středočeského 
kraje. 

Na konci roku 2006 se občanské sdružení přestěhovalo na současnou adresu 
v ulici Filipova. 
Od roku 2007 je občanské sdružení FORMIKA registrovanou sociální službou.    

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V REGIONECH HL. M. PRAHA A 
STŘEDOČESKÝ KRAJ 

Co je posláním služby? 
Posláním služby je poskytovat lidem se znevýhodněním na trhu práce takovou 
podporu, aby mohli pracovat za stejných podmínek jako ostatní lidé a společně s 
nimi. 

Jaké má služba cíle? 

1. Uživatel služby získá vhodné a stabilní pracovní uplatnění na otevřeném 
(nechráněném) trhu práce, to znamená  
• na základě pracovně právního vztahu,  
• na dobu delší než 1 rok, za odpovídající mzdu,  
• mezi lidmi bez postižení,  
• vyhovující jeho předpokladům a představám. 
2. Uživatel služby si toto pracovní uplatnění udrží alespoň 1 rok od data ukončení 
poskytování služby. 
3. Uživatel služby si zvýší úroveň dovedností potřebných k získání a udržení si 
vhodného pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce. 

Jak služba probíhá? 

Zájemci o službu je poskytnuto základní sociální poradenství při řešení nepříznivé 
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sociální situace, v níž se nachází. Poradenství je poskytnuto na základě 
telefonického objednání formou osobních konzultací v prostorách občanského 
sdružení FORMIKA, o. s. 

Zájemci o službu, evidovanému v seznamu čekatelů na službu, je poskytováno 1x 
měsíčně skupinové odborné sociální poradenství. Účast je pro čekatele na 
poskytování služby povinná. 

Zájemci o službu, evidovanému v seznamu čekatelů na službu, je před uzavřením 
smlouvy o poskytování služby sociální rehabilitace opakovaně poskytnuto 
individuální odborné sociální poradenství, pokud to vyžaduje charakter jeho 
nepříznivé sociální situace. 

Po uzavření smlouvy o poskytování služby je uživateli služby poskytováno 
individuální odborné sociální poradenství formou osobní konzultace v prostorách 
sdružení, a to 1x týdně v minimálním rozsahu 1 hodiny. Dále je mu poskytováno 
skupinové poradenství 1x měsíčně v minimálním rozsahu 2 hodin (tzv. job klub). 
Pod vedením pracovního konzultanta souběžně probíhá trénink dovedností 
potřebných k získání a udržení si vhodného pracovního místa, a to na základě 
individuálního plánu průběhu služby vypracovaného pro každého uživatele 
služby. 

Trénink dovedností probíhá také ve skupině job klub. Pracovníci služby dále 
asistují uživateli služby při jednání s potenciálními zaměstnavateli, s veřejnými 
službami (například s úřady práce) a s dalšími subjekty, případně jednají v jeho 
zájmu (například oslovují potenciální zaměstnavatele či jednají se specialisty v 
různých oborech souvisejících s potřebami uživatele). 

Po získání vhodného pracovního místa je uživateli služby poskytována tzv. 
pracovní asistence, tedy podpora přímo na pracovišti, případně při dopravě na 
pracoviště, s cílem, aby si pracovní místo udržel. Uživatel služby pokračuje v 
tréninku dovedností potřebných k udržení práce. Uživateli služby je souběžně 
poskytováno odborné sociální poradenství. Služba je ukončena uzavřením 
dohody o ukončení poskytování služby. 

Ke snižování nezaměstnanosti přispíváme začleňováním lidí se znevýhodněním 
na trhu práce na běžná pracoviště.  
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ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
DĚTÍ V ČR, O. S.  
Karlínské nám. 12, Praha 8, 186 03 

Tel.: +420 224 817 393 email: asociace@arpzpd.cz 

www.arpzpd.cz 
 

Kontaktní osoba: Marie Havlí čková  

O NÁS 

Asociace byla ustavena v roce 1991 a má celorepublikovou působnost. 
Prostřednictvím 60 regionálních klubů hájí zájmy dětí a mládeže se zdravotním 
postižením a jejich rodin ve všech oblastech života. 

Od roku 2002, v souvislosti s legislativní změnou ve smyslu povoleného 
přivýdělku pro pečující osoby, pořádáme akreditované rekvalifikační kurzy na 
pozice „Osobní asistent zdravotně postižených dětí a mládeže“ a „Sociální 
poradce rodin se zdravotně postiženým dítětem.     

Od roku 2006 se snažíme snižovat nezaměstnanost cílové skupiny hlavně 
prostřednictvím rekvalifikačních kurzů, které se daří financovat z ESF a 
momentálně máme zajištěny finanční prostředky do 31. 7. 2010 a další žádosti 
podané. 

REALIZOVANÉ PROJEKTY V OBLASTI VZD ĚLÁVÁNÍ A ZAM ĚSTNÁVÁNÍ 
CÍLOVÉ SKUPINY 

• Rekvalifikace osob a vytvoření pracovních míst na pozici Asistent zdravotně 
postižených osob; 2006; 2 722 678,-Kč; rekvalifikace 50 osob a vytvoření 4 
pracovních míst. 
• Vzdělávací kurzy členů Asociace na pozice "Poradce rodin se zdravotně 
postiženým dítětem" a "Asistent zdravotně postižených dětí a mládeže“; 2006; 1 
782 710,-Kč; rekvalifikace 50 osob.  
• Rekvalifikace osob na pozici "Asistent zdravotně postižených dětí a mládeže"; 
2007; 953 270,-Kč; rekvalifikace 25 osob. 
• Asistent zdravotně postižených dětí; 2009-probíhá; 1 876 200,-Kč; 50 osob. 
• Pravidelné doškolovací vzdělávací semináře zajišťující odborný růst cílové 
skupiny; 2008-probíhá; 736 074,-Kč.     

Cíl našich projekt ů: 

• snižování nezaměstnanosti a sociální integrace zdravotně a sociálně 
znevýhodněných osob do společnosti,  
• zamezení růstu počtu dlouhodobě evidovaných uchazečů, zaměření se na 
nezaměstnané ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností,  
• zvyšováním kvalifikace a odborným růstem předcházet ztrátě zaměstnání), 
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zavádění nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zvýšení adresnosti a 
efektivnosti již existujících nástrojů a jejich rozšíření i na zájemce o zaměstnání a 
na zaměstnance ohrožené nezaměstnaností a osoby vracející se na trh práce   

Cílová skupina: 

• osoby dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny;  
• osoby se zdravotním postižením;  
• dlouhodobě nezaměstnaní  
• zájemci o zaměstnání a zaměstnanci ohrožené nezaměstnaností a osoby 
vracející se na trh práce 
• rozšíření preventivních poradenských a informačních služeb a zvýšení 
motivačních a aktivizačních opatření subjektu trhu práce jako prevence 
nezaměstnanosti  

Ke snižování nezaměstnanosti, dle výše uvedeného, přispíváme sociální integrací 
sociálně vyloučené skupiny - rodin se zdravotně postiženým dítětem, 
vzděláváním ve smyslu rekvalifikace a zvyšování kvalifikace osob dlouhodobě 
vyloučených z pracovního trhu, speciálním poradenstvím zaměřeným na specifika 
rodin se zdravotně postiženým dítětem a motivačními a aktivizačními opatřeními.   
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DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 - Řepy 

Tel.: +420 235 323 248 email: konsolata@domovrepy.cz 

www.domovrepy.cz 
 

Kontaktní osoba: S. M. Konsoláta Mgr. Miroslava Frý decká  

O NÁS 

Domov sv. Karla Boromejského je charitativní zařízení církve, jehož zřizovatelem 
je Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. V minulosti fungoval 
jako ženská věznice, v dobách socialismu 
pak jako Výzkumný ústav zemědělské 
techniky. Po pádu komunistického režimu 
byl v devadesátých letech zcela 
zdevastovaný objekt Domova navrácen 
řádu sester Boromejek, poté rekonstruován 
a připraven ke službě potřebným lidem. 
Domov se stal centrem péče o seniory, 
kterým nabízí náročnou celodenní 
ošetřovatelskou péči na lůžkovém oddělení 
a ambulantní péči v prostorách denního 
stacionáře. 

Domov byl ke své službě otevřen v roce 
1996 a jeho posláním  je péče o věkem 
pokročilé občany, jejichž dlouhodobě 
nepříznivý zdravotní stav vede k jejich 
převážné nebo úplné ztrátě soběstačnosti a 
následné závislosti na trvalé pomoci druhé 
osoby. Nově zrekonstruovaný a moderně 
vybavený objekt Domova je k poskytování této péče prostorově, personálně i 
technicky vybaven. Díky komplexnímu a individuálnímu přístupu k péči o každého 

klienta dosahuje velmi dobrých výsledků. 

Domov zároveň vytváří pracovní 
příležitosti pro odsouzené ženy, které 
svůj výkon trestu plní na Oddělení 
výkonu trestu Řepy, sídlícím přímo v 
objektu Domova. Těmto ženám vytváří 
Domov pracovní příležitosti ve svém 
provozu (pomocné síly na stanicích, v 
kuchyni, v prádelně a v úklidu). Vybrané 
ženy mohou navštěvovat sanitářský kurs 
sv. Zdislavy, který je certifikován a  po 
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jehož absolvování pracují jako sanitářky přímo u pacientů na lůžkové části. 

TRÉNINKOVÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH ŽEN VE VÝKONU TRESTU 

Obsahem tohoto projektu je umožnění tréninkového zaměstnávání odsouzených 
žen ve výkonu trestu. Pobytem ve vězení jsou tyto ženy vytrženy z reality 
běžného života, a proto považujeme za vhodné je zapojit do pracovního procesu, 
který je za jiných okolností nedílnou součástí každodenního života. Oddělení 
výkonu trestu Řepy je součástí Vazební věznice Ruzyně a tvoří samostatnou 
součást objektu Domova. Odsouzené ženy jsou pro zdejší pobyt vybírány na 
základě posudků a psychologických testů z věznic celé České republiky. Jedná se 
tedy o jistou "elitu" žen. V Domově se pak tyto ženy setkávají se stářím, stárnutím 
a v některých případech i umíráním člověka. Mají tak možnost se zamyslet nad 
smyslem života a přehodnotit své dosavadní životní postoje.  
Kapacita oddělení výkonu trestu činí 56 žen, z toho může být v provozu Domova 
zaměstnáno max. 35 žen. Ty se pak každodenně mohou zúčastnit tréninkového 
zaměstnání v pomocných a obslužných provozech Domova. Hlavním cílem 
zaměstnávání odsouzených žen je vytvořit dobré pracovní návyky, umožnit jim 
získat novou kvalifikaci (znalosti a dovednosti), napomoci k udržení kontaktu s 
lidmi a běžnou realitou. Naplnění těchto cílů pak vede k úspěšné resocializaci 
odsouzených žen, které se po opuštění výkonu trestu vracejí do svých domovů a 
do pracovního procesu. 

V rámci projektu tréninkového zaměstnávání zajišťujeme práci pro 83 
odsouzených žen ročně.  Ženy jsou vybírány odbornou komisí (psycholog, 
pedagogický pracovník, sociální pracovnice, zástupci bezpečnostních složek, 
vychovatel a referent pro zaměstnávání) na základě absolvování pohovorů a příp. 
psychologických testů. Po té se zařazují do dvou skupin: 1. na pomocné práce, 2. 
na práci kvalifikované sanitářky. Po zařazení se umístí na jednotlivé provozy 
Domova (ošetřovatelské stanice, prádelna, kuchyně, úklid), kde vykonávají 
pracovní činnosti dle náplně práce. Za hlavní výstup projektu považujeme 
úspěšné zaměstnání odsouzených žen a jejich přípravu na pracovní uplatnění po 
ukončení výkonu trestu. Domov pro odsouzené také zajišťuje rekvalifikační 
sanitářský kurz sv. Zdislavy s certifikací Ministerstva zdravotnictví ČR, ze kterého 
není patrné, že proběhl v době výkonu trestu. Tento certifikát umožňuje ženám po 
propuštění z výkonu trestu najít kvalifikovanou práci ve zdravotních nebo 
sociálních službách, což je ve většině případů jediná možnost kvalifikovaně 
pracovat v případě žen odsouzených za majetkovou trestnou činnost. 

Přínos projektu:  

Umožnění zaměstnání odsouzeným ženám ve výkonu trestu můžeme označit za 
zcela unikátní ve světě ojedinělý projekt. Z odhadů situace v ČR vyplývá, že 
nezaměstnanost vězňů se pohybuje okolo 40 %. Hlavním důvodem je skutečnost, 
že podmínky v našich věznicích téměř neumožňují pracovat osobám ve vazbě. 
Většina věznic nemá žádnou hospodářskou činnost,  při níž by mohla 
zaměstnávat vězně, z čehož vyplývá obtížnost resocializace osob ve výkonu 
trestu. 
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Hlavní význam tohoto projektu spočívá v tom, že se jedná o problematiku, která 
se dotýká celé naší společnosti (faktory výchovné, preventivní, apod.) Na území 
České republiky podobný projekt, ve kterém se setkává svět odsouzených se 
světem svobodných lidí, dosud nebyl v jiných zařízeních uskutečněn a je tudíž v 
tomto ohledu jedinečný. Realizací našeho projektu řešíme zlepšení situace osob 
propuštěných z výkonu trestu, které budou vstupovat na trh práce s jistým 
handicapem. Tréninkovým zaměstnáváním a rekvalifikací tak napomáháme ke 
snižování nezaměstnanosti této skupiny, resp. zvyšujeme její naději na 
zaměstnání.  
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o. s. Povídej  

Česká 235, 284 01 Kutná Hora 

Tel.: +420 327 511 111, 602 874 470 email: linkaduvery@kh.cz 

www.linkaduvery.kh.cz  

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Bicanová  

O NÁS 

O.s.Povídej vzniklo v r. 1998 za účelem zajistit pomoc lidem, kteří se ocitli 
v akutní psychické a sociální krizi, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. 
Prvním projektem byl projekt "Linka důvěry v Kutné Hoře", který byl podpořen 
především fondem SWIF z prostředků Phare. Tento projekt běží v rozšířené 
podobě dodnes. V r. 2002 byl rozšířen o službu internetového poradenství a od r. 
2007 je služba telefonické krizové pomoci na Lince důvěry registrovanou sociální 
službou podle zákona 108/2006 Sb. V r. 1999 byly služby telefonické krizové 
pomoci rozšířeny o krizovou pomoc tváří v tvář - krizovou intervenci, emergentní 
a krátkodobou psychoterapii a speciální sociální poradenství. Také služby krizové 
pomoci v Poradně pro lidi v tísni jsou od r. 2007 registrovanou sociální službou. 
Od r. 2007 je tedy o.s.Povídej zřizovatelem Centra krizové intervence v Kutné 
Hoře, které poskytuje dvě registrované sociální služby - telefonickou krizovou 
pomoc na Lince důvěry a krizovou pomoc v Poradně pro lidi v tísni.  

Cílem o.s.Povídej je dle stanov: 

1. pomoc dětem, mládeži a dospělým v situaci akutní psychické a sociální mouze, 
zvláště požádají-li o rychlou pomoc po telefonu. K tomu slouží linka důvěry, jejímž 
úkolem je zeslabit intenzitu krizového stavu a zamezit tomu, aby se nadále 
zhoršoval, provést volajícího náročnou životní situací a podpořit účelné řešení 
problému. 

2. činnost v rámci první psychologické a psychoterapeutické pomoci tváří v tvář 
pro lidi v krizi, krizová pomoc a prevence v oblasti mezilidských vztahů. 

3. zajištění informační služby  a zprostředkování dalšího kontaktu v rámci 
psychosociální sítě. 
organizace dalšího vzdělávání odborné i laické veřejnosti. 

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC NA LINCE D ŮVĚRY 

Od začátku fungování Linky důvěry jsou jejími uživateli také lidé, kterým hrozí 
ztráta zaměstnání,ztratili zaměstnání, jsou dlouhodobě nezaměstnaní, lidé, kteří 
aktivně hledají práci a nedaří se jim, protože jsou to lidé v akutní psychické nouzi. 
Tito lidé  často vedle ztráty zaměstnání prožívají osobní event. manželskou či 
rodinnou krizi. Odborná telefonická krizová pomoc, která je snadno dostupná, má 
za cíl, aby byl krizový stav způsobený ztrátou zaměstnání a nezaměstností ze 
strany uživatele zvládnut, překonán a nerozvinul se v patologické jednání nebo 
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nechronifikoval, což by mělo pro uživatele i společnost negativní důsledky. 
Uživatel je podporován ve svých kompetencích k životu, je s ním tvořen plán 
malých kroků, který vede k návratu k plnohodnotnému životu. Uživatelů s tímto 
problémem je každý rok cca 10%, 100 kontaktů.   

KRIZOVÁ POMOC V PORADNĚ PRO LIDI V TÍSNI 

Stejně jako telefonická krizová pomoc má krizová pomoc tváří v tvář za cíl, aby 
byl krizový stav zvládnut a překonán. V rámci krátkodobé péče (cca 6 sezení) 
navíc poskytuje možnost, aby se uživatel mohl díky zvládnuté a zpracované krizi 
rekonstituovat na předkrizovou event. vývojově vyšší úroveň zpracování 
kokrétního problému. Uživateli služeb poradny jsou také lidé s problematikou 
nezaměstnanosti, kterým je poskytnuto vedle krizové pomoci a emergentní 
psychoterapie také odborné sociální  poradenství. Spolupracujeme s Úřadem 
práce v Kutné Hoře - prezentace služeb, spolupráce na případech. Ročně 
vedeme cca 20 případů s touto problematikou.   
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SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR, KRAJSKÁ 
ORGANIZACE VYSOČINA 

Úprkova 6, 586 01 Jihlava 

Tel.: +420 567 300 247 email: snncr.vysocina@tiscali.cz 

www.snncr-vysocina.cz 

Kontaktní osoba: Čenkovic Old řich, Kocmanová Ji řina 

O NÁS 

Prvopočátek hnutí sluchově 
postižených (dnes Svazu 
neslyšících a 
nedoslýchavých v ČR) byl 
ve spolcích neslyšících. 
První, Pražský spolek 
hluchoněmých, vznikl v r. 
1868. Koncem 60.let vznikl 
dohodou funkcionářů Svaz 
sluchově postižených jako 
členská organizace 
Sdružení Svazů 
invalidů.Další vývoj 
organizace byl přerušen v 
polovině 70.let normalizací, 
kdy byl Svaz začleněn do 
Svazu invalidů. V r. 1990 ukončil Svaz invalidů svou činnost. V tomto roce byl 
také přijat zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, který byl impulsem pro 
vznik řady nezávislých občanských sdružení se specifickými zájmy a 
definovanými programy, mezi nimi i znovuobnovení Svazu sluchově postižených 
ČR. Na sjezdu r. 1994 jeho delegáti rozhodli o změně původního názvu na Svaz 
neslyšících a nedoslýchavých v ČR, který platí dodnes. Sluchově postižení lidé 
tvoří většinu členské základny.  

Sociální práce SNN v ČR má dlouholetou tradici. Vznikla transformací bývalé 
péče o členy. Sociální služby jsou poskytovány všem zájemcům a uživatelům 
služeb bez jakýchkoliv diskriminačních faktorů, jako je rozsah a typ sluchového 
postižení, věk, pohlaví, členství v organizacích atd. Jde hlavně o nedoslýchavé 
uživatele sluchadel, ohluchlé využívající k rozumění řeči odezírání, uživatele 
kochleárních implantátů, prelingválně neslyšící, většinou užívající jako hlavní 
komunikační prostředek znakový jazyk, ale i osoby s tinitem a kombinovaným 
postižením. 

SNN v ČR je nestátní neziskové občanské sdružení s právní subjektivitou a s 
celorepublikovou působností, které se rozčlenilo v duchu nového státoprávního 
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uspořádání. SNN v ČR KO Vysočina vznikla dne 15. 9. 2001 konferencí a jejím 
hlavním posláním je obhajoba práv a zájmů občanů se sluchovým postižením (viz 
výše). Cílem organizace je, aby, především těžce sluchově postižení, byli co 
nejlépe integrováni do běžné společnosti, a za pomoci odborného sociálního 
poradenství, vyspělé techniky a náhradních komunikačních forem využívali běžné 
systémy vzdělávání, zdravotní péče, měli dobré možnosti zaměstnání a využití 
volnočasových aktivit. Zvláštní důraz je kladen na zaměstnávání sluchově 
postižených občanů, zvláště pak neslyšících. 

SNN v ČR, KO Vysočina se sídlem v Úprkově ul. 6, 586 01 Jihlava, má ve své 
struktuře 6 základních organizací, (v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Třebíči, 
Pelhřimově, Žďáře nad Sázavou a ve Velkém Meziříčí), 3 kluby (Klub Šneček pro 
maminky s neslyšícími dětmi, Jihlavský spolek neslyšících a Spolek neslyšících 
ve Žďáře nad Sázavou), 1 Poradenské centrum a 7 odborných pracovišť, kde 
jsou poskytovány níže uvedené služby a aktivity. 

Mezi nejdůležitějšími projekty jsou i služby poskytované dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách: 

a) Odborné sociální 
poradenství  

• se zaměřením na konkrétní 
potřeby jednotlivých 
uživatelů se sluchovým 
postižením 

• poradenství pro pracovníky 
ve školství  

• poradenství pro 
zaměstnavatele 

• poradenství pro rodinné 
příslušníky, přátele osob se 
sluchovým postižením i širší 
veřejnost např. pracovníky 
úřadů 

Druhy poskytovaných služeb: 

- poradenství v oblasti důchodového pojištění - problematika invalidních 
důchodů 

- poradenství při získávání příspěvků na kompenzační pomůcku 
- poradenství v oblasti zaměstnávání osob se sluchovým a kombinovaným 

postižením 
- poradenství v oblasti školství pro děti se sluchovým a kombinovaným 

postižení 
- poradenství v oblasti odstraňování informačních bariér, vycházející ze 

zákona o znakové řeči 
- poradenství v oblasti různých příspěvků pro osoby se zdravotním 

postižením 



37 
 

Vysoce odborné poradenství je poskytováno proškolenými pracovníky za 
spolupráce odborníků z řad zdravotnictví, úřadů práce, krajských a městských 
úřadů, pojišťoven a firem s kompenzačními pomůckami.  
 

b) Tlumo čnické služby 

Poskytují se osobám s poruchami komunikace způsobené sluchovým postižením, 
které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci fyzické osoby.  

Poskytujeme: 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí 
- tlumočení / znakový jazyk, znakovaná čeština nebo odezírání/ - 

Artikulační tlumočení 

Poskytování služeb:  

Tlumočnické služby snižují komunikační bariéru a informační deficit, usnadňují 
kontakt s okolím a plnohodnotné zapojení do běžné společnosti.  
1) Ambulantní služba - přímá práce s klientem dle povahy požadavku, tlumočení 
při hromadných akcích (přednášky, vzdělávací aktivity, porady aj.)  
2) Terénní služba - s klientem  na předem domluveném místě, času a termínu  
3) Služba on line - pomocí e-mailu, chatu, SMS nebo telefonu a faxu  

c) Sociáln ě aktiviza ční služby pro osoby se sluchovým postižením 

- psychorehabilitační kursy (psychický trénink, odezírání, logopedická 
péče) 

- vzdělávací programy ( kurz znakové řeči, práce s počítačem,..)  
- přednášková a osvětová činnost (především oblast zdravotně a sociálně 

právní, rodinná a zájmová) 
- kulturní akce – vždy za přítomnosti tlumočníka znakové řeči a 

artikulačního tlumočníka (pantomima neslyšících) 
- sportovní akce /šipky, karty 
- vzdělávací zájezdy 
- pobytové vzdělávací kursy – odezírání, logopedie, kompenzační 

pomůcky, asertivita, zvládání stresu, aj. 

d) Služby týkající se kompenza čních pom ůcek 

- poradenství týkající se kompenzačních pomůcek  
- možnost vyzkoušení pomůcky, nabídka různých firem 
- zprostředkování získání kompenzační pomůcky ve spolupráci se 

specializovanými firmami, včetně případné montáže v bytě klienta.  
- zprostředkování opravy sluchadla nebo kompenzační pomůcky 
- zajišťování nezbytného drobného příslušenství ke sluchadlům  

Výše uvedené služby zajišťují podporu a pomoc sluchově postiženým, kteří se 
ocitli v nepříznivé životní situaci, snažíme se podpořit jejich nezávislost 
(samostatnost a soběstačnost) a integrovat je do společnosti a pracovního 
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procesu.   
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA SVÍTÁNÍ, O.P.S. 
Komenského 432, 530 03 Pardubice 

Tel.: +420 466 049 911 email: svitani@svitani.cz 

www.svitani.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Miluše Horská  

O NÁS 

Základní škola a Praktické 
škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 
poskytuje dětem, mládeži 
a dospělým lidem s 
mentálním a 
kombinovaným postižením 
vzdělávání, sociální a další 
služby směřující k rozvoji 
jejich osobnosti a zapojení 
do běžného života na 
základě individuálních 
potřeb a možností. 
Součástí vyučování ve 
SVÍTÁNÍ je fyzioterapie, 
ergoterapie, muzikoterapie, hipoterapie, canisterapie, logopedie a další. Sociální 
služby poskytované školou jsou osobní asistence a Sociálně terapeutické dílny 
Tranzitní program SVÍTÁNÍ.  

Škola SVÍTÁNÍ vznikla z potřeby rodičů zdravotně postižených dětí. Byla otevřena 
1. září 1992 a v prvním roce do školy docházelo 26 žáků s kombinovaným 
postižením. Ve školním roce 2008/2009 poskytovala své služby 149 žákům a 
klientům.       

SOCIÁLNĚ TERAPUETICKÁ DÍLNA TRANZITNÍ PROGRAM SVÍTÁNÍ   

Tranzitní program SVÍTÁNÍ 
podporuje klienty s mentálním a 
kombinovaným postižením k 
samostatnosti v běžném životě 
praktickým nácvikem sociálních a 
pracovních dovedností. Cílem 
poskytované služby je získání a 
rozvoj schopností a dovedností 
klientů, které vedou k jejich 
začlenění do společnosti v oblasti 
sociálních dovedností (péče o 
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vlastní osobu, komunikace, rozvoj osobnosti klienta, začleňování klienta do 
společnosti) a pracovních dovedností (stravování, údržba zeleně, úklidové práce, 
řemeslné techniky). 

Činnost přispívá ke snižování nezaměstnanosti sociální integrací skupin sociálně 
vyloučených, vzděláváním - praktickým nácvikem dovedností uplatnitelných na 
trhu práce)  

VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ A DALŠÍ SLUŽBY 

Škola SVÍTÁNÍ poskytuje vzdělávání v základní škole, základní škole speciální, 
záladní škole praktické a praktické šole dvouleté. Součástí vzdělávaní je 
fyzioterapie, ergoterapie, muzikoterapie, hipoterapie, canisterapie, logopedie, 
psychorelaxace a dalšíslužby podporující rozvoj jejich osobnosti na základě 
individuálních potřeb a možností. Ve třídě se o žáky stará vedle učitele také 
asistent pedagoga a osobní asistent. 
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MÁME OTEVŘENO?, O.S. 
Hradešínská 2144/47, 101 00 Praha 10  

Tel.: +420 222 511 516 email: vstupte@mameotevreno.cz 

www.mameotevreno.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Filip Budák  

O NÁS 

1998 – 10.6. vznikla organizace Máme otevřeno?, o.s., v září zahájil činnost první 
program Jiné odpoledne 
1999 – realizuje se druhý program Akce Pontony,  
2000 – získány prostory pro kavárnu Vesmírna, 1. ročník integračního festivalu 
Podzimní kafemletí 
2002 – spuštěn poradenský server Dobromysl.cz, zahájen Pracovně-tréninkový 
program v kavárně Vesmírna, k podpoře zaměstnávání lidí s mentálním 
postižením začala sloužit další služba - Tranzitní program, systematickému 
rozvoji dobrovolnictví se věnuje Dobrovolnické centrum, vydání prvního 
Informačně-osvětového diáře 
2003 – zahajuje činnost Klub přátel občanského sdružení Máme otevřeno? – 
KOSMOS 
2004 – vyšlo první číslo časopisu MYM.O!, zapojení do projektu DMS 
2005 – 1.ročník Charitativní aukce – benefiční hry 
2007 – přesun kanceláří z Prahy 2 na Prahu 10, organizovány pravidelné Job 
kluby, rozšíření Dobromysl.cz o další přístupy - vznikl komplexní poradenský 
program Informační a poradenské centrum, vznikl nejnovější program Asistenční 
služba  
2008 – realizace mediální kampaně zaměstnanec s mentálním postižení? Zkuste 
to!, příprava na sloučení dvou dobrovolnických programů do jednoho od 1.1.2009 
– Dobrovolnické centrum – Akce Pontony  

PRACOVNĚ-TRÉNINKOVÝ PROGRAM V KAVÁRN Ě VESMÍRNA (SLUŽBA 
SOCIÁLNÍ REHABILITACE § 70)  

Od roku 2002 pomáhá projekt Kavárna Vesmírna v integraci lidí s mentálním 
postižením do společnosti, a to prostřednictvím práce. V probíhajícím dvouletém 
Pracovně-tréninkovém programu mají lidé s mentálním postižením možnost 
vyzkoušet si za podpory asistenta co je to skutečná práce, získat reálnou 
placenou pracovní zkušenost, osvojit si mnohé sociální dovednosti. Po ukončení 
programu mohou naši klienti využít služeb navazujícího Tranzitního programu, viz 
níže.  

Vzájemná integrace dvou prostředí – lidí s mentálním postižením a bez -  probíhá 
v příjemném nekuřáckém prostoru v centru Prahy. Lidé s mentálním postižením 
rozvíjí své pracovní a sociální schopnosti a zvětšují tak svou šanci najít a udržet 
si v budoucnu pracovní místo na otevřeném trhu práce.  
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Být schopen pracovat a mít zaměstnání znamená dát nové rozměry kvalitě 
vlastního života. Kavárna Vesmírna je přechodnou zastávkou mezi jistotou 
domova a výzvou otevřené společnosti.  

Projekt pracovně-tréninkového programu v kavárně Vesmírna snižuje 
nezaměstnanost lidí s mentálním handicapem zaměřením na  jejich sociální 
integraci a přímou podporu, tzn. pracovní  přípravu formou  pracovního tréninku. 
Připravuje je tak na jejich budoucí zaměstnání zejména na otevřeném pracovním 
trhu.    

TRANZITNÍ PROGRAM (SLUŽBA SOCIÁLNÍ REHABILITACE § 7 0)    

Tranzitní program podporuje dospělé lidi s mentálním a kombinovaným 
postižením v integraci do běžného pracovního prostředí. 
Tranzitní program vznikl k 1.1.2003. Původně to byla služba určená pouze pro 
absolventy Pracovně-tréninkového programu v kavárně Vesmírna. Díky 
vzrůstajícímu zájmu o program ze strany dalších osob s mentálním postižením 
přicházejících zvenčí, se v roce 2006 služba otevřela i uchazečům odjinud. 

Pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením je mnohdy náročné zorientovat 
se v nabídce volných pracovních míst, zvláště pak v prostředí velkoměsta. Často 
je pro ně obtížné domluvit si pohovor na pracovišti a obstát v něm, vytvořit a 
zaslat životopis, porozumět pracovně-právnímu vztahu apod. Přesto, že ve 
většině případů by pracovat mohli a chtěli, není vždy v jejich možnostech 
překonat nároky spojené se vstupem do běžného zaměstnání. Nedostanou tak 
šanci prokázat, že po vhodném zaučení, práci dokáží zastat samostatně a 
kvalitně. Tranzitní program na tuto situaci reaguje a svým klientům pomáhá 
úspěšně zvládnout přechod do zaměstnání a učí je být samostatnými. 

Spolupráce s klientem trvá nejdéle 1,5 roku, probíhá na základě individuálního 
plánování. Zahrnuje proces mapování představ a dovedností, tvorbu životopisu, 
pomoc při kontaktování zaměstnavatelů, zvládnutí pohovorů a vstupních formalit 
při nástupu do zaměstnání i následnou podporu v udržení si získaného místa. V 
případě potřeby poskytuje Tranzitní program až tříměsíční pracovní asistenci. Tím 
usnadňuje zaměstnavateli přijetí člověka s mentálním postižením a jeho zaučení. 
Součástí programu jsou i pravidelné měsíční Job kluby, kde si klienti a čekatelé 
osvojují znalosti z pracovního prostředí. 

Zaměstnavatelé jsou službou aktivně oslovováni s nabídkou spolupráce, je jim 
poskytován výklad příslušné legislativy, informace o programu i specifikách 
mentálního postižení. Program usiluje o rozvoj sociální odpovědnosti 
zaměstnavatelů. 

JINÉ ODPOLEDNE (SOCIÁLN Ě AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO SENIORY A 
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM § 66) 

Jiné odpoledne je nejstarším programem sdružení, letos oslavilo 10 let své 
činnosti.  

Program pomáhá integrovat děti se speciálními potřebami, s mentálním či 
kombinovaným postižením nebo autismem ve věku 5 – 18 let, do běžných 
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zájmových kroužků za podpory vyškolených asistentů. 
Hlavní náplní služby je pravidelná asistence v kroužku a doprovod při cestě do 
kroužku a domů. Asistent dítěti pomáhá v integraci do dětského kolektivu a při 
samotné práci a hře v kroužku. 

Integrované dítě se rychleji adaptuje v cizím prostředí, lépe komunikuje s okolím 
a stává se samostatnějším. Tím se také zvyšuje jeho šance na plnohodnotný 
život a uplatnění v dospělosti. Dítě se stává součástí kolektivu a podle svých 
možností komunikuje s ostatními dětmi, podílí se v plném rozsahu na programu 
zájmové aktivity. Pokud je nějaká činnost v kroužku pro dítě velmi náročná, 
přizpůsobí jí asistent možnostem a omezením dítěte. 

Pro kolektiv v kroužku je společnost dítěte s postižením šancí setkat se s 
různorodostí světa lidí s handicapem a pomáhá jim učit se toleranci a jiným 
způsobům komunikace. Integrace tu není jen pojmem, ale zážitkem „být spolu“ 
bez rozdílu. 

Za rok v programu udělá dítě pokroky na základě podpory asistenta podle cílů z 
Individuálního plánu, který respektuje potřeby dítěte a stupeň jeho postižení. 
Největším přínosem je zlepšení komunikace s okolím a vybudování bližšího 
vztahu s asistentem, který tak může dítě lépe motivovat k samostatnosti, orientaci 
v čase a prostoru, k rozvoji fyzických a duševních schopností při "práci" v  
kroužku.  

Děti navštěvují běžné zájmové kroužky: keramiku, tancování, plavání, cvičení, 
výtvarný, fotografický nebo chovatelský kroužek. Při integraci spolupracujeme s 
vedoucími kroužků Domů dětí a mládeže, Sokola a plaveckých škol na území hl. 
m. Prahy. 

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM - AKCE PONTONY (SOCIÁLN Ě AKTIVIZAČNÍ 
SLUŽBA PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  § 66) 

Posláním programu Akce Pontony je naplňování cílů občanské advokacie pro 
osoby s mentálním postižením a autismem starší 16ti let – tj. podpora osob s 
postižením tak, aby byli schopni hájit svá práva, prosazovat své zájmy a 
zapojovat se tak do běžného života.  

Po službě je ze strany uživatelů velká poptávka a to nejen kvůli ojedinělosti 
programu, ale hlavně proto, že služba pružně a přímo reaguje na jejich zakázky a 
řeší jejich problémy ve všech možných oblastech života. Program přímo reaguje 
na aktuální a stále sílící potřebu mladých lidí s postižením mluvit za sebe, 
rozhodovat se za sebe a hájit svá práva a zájmy ve společnosti a osobním životě. 
Program má mimo naplnění cílů uživatelů i pozitivní vliv na osobu dobrovolníka – 
„advokáta“ a velmi dobře působí i osvětově na širší veřejnost, mezi kterou se 
uživatel s dobrovolníkem pohybují. 

Služba je poskytována celoročně, v termínech podle možností uživatele a 
dobrovolníka, minimálně 3 hodiny týdně. Na schůzkách spolu klient a dobrovolník 
tráví volný čas – chodí na procházky, za kulturou, sportují. Na příjemném pozadí 
těchto aktivit pak dobrovolník cíleně pracuje se svým protějškem – partnerem s 
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mentálním postižením a otevírá témata vedoucí k uvědomování si a využívání 
svých práv a ke schopnosti činit svá vlastní rozhodnutí a nést za ně odpovědnost. 
Také společně pracují na naplňování cílů z Individuálního plánu – učí se například 
samostatně cestovat, vyznat se v jízdních řádech, vyhledat informace na 
internetu, orientovat se v čase, nakupovat apod.  

Uživatel je veden ke sdělování svých přání a pocitů. Uživatel si s podporou 
dobrovolníka nacvičuje zvládání každodenních situací, získává více prostoru pro 
vlastní vyjádření v rozhodnutích, která nějak ovlivní jeho život a zvyšuje tím svou 
nezávislost. 

Dobrovolnické centrum je program, který funguje již od roku 2002 jako kontaktní 
místo pro zájemce o dobrovolnictví v oblasti služeb pro osoby s postižením. 
Dobrovolníci se mohou zapojit do programů pořádaných v rámci sdružení Máme 
otevřeno? o.s. nebo v některých z  20 spolupracujících organizací. Dobrovolnické 
centrum se v tomto roce zaměřilo zejména na rozvoj firemního dobrovolnictví a 
úspěšně navázalo spolupráci s několika organizacemi (např. Fórum dárců). 

V rámci sdružení Máme otevřeno? se dobrovolníci mohou zapojit nárazově při 
benefičních a osvětových akcích (Podzimní kafemletí, Aukce, děkovací večírek 
pro sponzory, vánoční večírek pro klienty, vánoční bazar na Jiřího z Poděbrad a 
na Kampě apod.), dále mohou vypomáhat administrativně při překladech, 
úpravách webových stránek, propagaci nebo se zapojit v přímé práci s klienty. 

ASISTENČNÍ SLUŽBA (ODLEH ČOVACÍ SLUŽBA § 44) 

Asistenční služba je moderní typ sociální služby, který přímo reaguje na aktuální a 
individuální potřeby rodin formou tzv. odlehčovací služby. O potřebnosti této 
služby a kvalitě programu svědčí bezpochyby obrovský nárůst poptávky po tomto 
programu, který výrazně překračuje jeho kapacitu. 

Tento program dává šanci podporovat klienta v rozvoji jeho potenciálu a vést k 
větší míře samostatnosti v přirozeném domácím prostředí. Rodinní příslušníci tak 
mají možnost odpočinout si od celodenní namáhavé péče o člověka s postižením. 
Poskytováním Asistenční služby podporujeme rodinnou péči namísto umístění 
klienta s mentálním postižením nebo autismem do ústavní péče. Naprostá většina 
klientů zapojených v programu jsou klienti s autismem nebo řadící se do poruch 
autistického spektra s těžším stupněm postižení. 

Rodina je unikátní a nenahraditelnou institucí, poskytuje dětem pocit jistoty a 
bezpečí a osvojení žádoucích dovedností, postojů a hodnot, umožňuje 
podporovat jejich rozvoj v maximální míře. Největším přínosem této služby je 
podpora rodin a setrvání klientů v rodinném prostředí, které je tak důležité pro 
podporu adaptačních dovedností, které jsou u této cílové skupiny značně 
omezeny. Díky tomuto programu mohou klienti s postižením za pomoci asistenta 
využít běžných zdrojů podpory a je jim umožněn kontakt s širší komunitou. Služba 
také výrazně podporuje integraci lidí s těžkým stupněm postižení, neboť prvním 
předpokladem integrace je sama přítomnost osob s postižením v běžném 
prostředí (dopravní prostředky, obchody, hřiště, restaurace apod.)  
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Podporující a partnerský přístup ke klientům umožňuje zaměřit asistenci na 
jednotlivce, na jeho aktuální potřeby a přání, podporovat jeho samostatnost a 
kvalitu života.  Program klientům poskytuje smysluplné využití času stráveného s 
asistentem. Spolu s asistenty lidé s postižením rozvíjejí svůj potenciál, stávají se 
samostatnější, a tak se jim otevírají nové možnosti života v komunitě. 

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM (IPC) (ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ § 37) 

Informační a poradenské centrum (IPC) se zcela ojediněle věnuje tématu 
mentálního postižení a autismu, ale neodmítá ani ostatní poradenství ze sociální 
sféry. Poskytuje informace a poradenství přímo lidem s mentálním postižením, 
jejich rodinám, ale i veřejnosti, studentům a médiím. Funguje prostřednictvím 
osobního poradenství, telefonní linky, e-mailu, internetové poradny a 
informačního serveru Dobromysl.cz. Služba je poskytována zdarma každý všední 
den 9 – 17h. 
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FOKUS MLADÁ BOLESLAV, SDRUŽENÍ PRO PÉ ČI O DUŠEVNĚ 
NEMOCNÉ 
Ptácká 138,  293 01 Mladá Boleslav 

Tel.: +420 326 725 814 email: fokus@fokus-mb.cz 

www.fokus-mb.cz 

Kontaktní osoba: MUDr. Jan Stuchlík  

O NÁS 

Občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav je nestátní nezisková organizace 
poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným v regionech 
Mladoboleslavsko a Nymbursko. Funguje od roku 1992. Poskytované služby tvoří 
celek, který bývá označován jako komplexní psychiatrická rehabilitace. Cílem 
těchto služeb je zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení 
potřeby psychiatrické hospitalizace. Veškeré služby jsou poskytovány na základě 
dobrovolného rozhodnutí klienta. Za více než deset let byly vytvořena řada 
rehabilitačních programů, které vycházejí z individuálních potřeb klienta.  

SOCIÁLNÍ REHABILITACE - PODPOROVANÉ ZAM ĚSTNÁVÁNÍ  

Agentura podporovaného zaměstnávání Fokus Mladá Boleslav byla založena 
občanským sdružením Fokus Mladá Boleslav v roce 2005 v rámci projektu 
podpořeného programem Phare 2003 RLZ. Příprava programu probíhala v rámci 
projektu EQUAL realizovaného sdružením Rytmus. 

V roce 2008 byl název pozměněn na Tým sociální rehabilitace - podporované 
zaměstnávání. Podporované zaměstnávání vychází z individuálních potřeb 
uchazečů o práci. Zaměřuje se na rozvoj pracovních dovedností a rozvoj pracovní 
kariéry uchazečů. 

Cílem je umožnit znevýhodněným skupinám obyvatel získat a udržet si takové 
zaměstnání na otevřeném trhu práce, které odpovídá jejich zájmům, 
schopnostem, nadání i osobním možnostem. Současně také zvýšit úroveň 
samostatnosti uživatelů služeb (zprostředkovat vytvoření či rozvinutí jejich 
dovednosti potřebné k nalezení, získání a udržení si práce, posílit jejich pracovní 
návyky a rozšířit zájem o profesní rozvoj). 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY A CENTRA SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Sdružení provozuje 4 sociálně terapeutické dílny s kapacitou cca 60 míst. Dílny 
slouží jednak pro pracovní rehabilitaci, jednak pro dlouhodobou chráněnou práci. 
Klienti si zde mohou obnovit a zlepšit pracovní dovednosti, schopnost 
komunikace s ostatními lidmi, posílit si sebevědomí. Část klientů přichází do dílen 
s cílem připravit se na práci v běžných podmínkách, jiným jde spíše o to nalézt 
přes tolerantní společenství cestu ze své samoty. Pro ty klienty, pro něž by 
chráněná práce v dílně byla zatím přílišnou zátěží nabízejí centra sociální 
rehabilitace denní program včetně pracovní rehabilitace. 
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CASE MANAGEMENT A SOCÁLN Ě PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

Terénní tým Fokusu poskytuje klientům case management (koordinace služeb 
poskytovaných nejen sdružením Fokus, ale i ostatními poskytovateli v regionu, 
které klient využívá, na základě rehabilitačního plánu vypracovaném společně s 
klientem a revidovaném v pravidelných intervalech). Dále zajišťuje návštěvní 
službu a v nutných případech také aktivně vyhledává klienty, kteří ztratili kontakt s 
některou ze služeb 

Sociální servis poskytovaný sdružením se neomezuje na sociální a právní 
poradenství v otázkách sociálních dávek, žádostí o přidělení bytu a podobně. 
Často zahrnuje též pomoc klientovi při jednání s institucemi či jeho zastupování a 
zprostředkování či zajištění praktické pomoci například při stěhování, malování 
bytu a podobně. Je poskytován i klientům nezařazeným do jiných programů.  
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KOUS VYSOČINA 
Žižkova 98,586 01 Jihlava 

Tel.: +420 605 485 691 email: kous@centrum.cz 

www.kous.cz 

Kontaktní osoba: So ňa Baueršímová  

O NÁS 

Koordinační uskupení nestátních neziskových organizací v kraji Vysočina, 
občanské sdružení (dále jen KOUS Vysočina, o. s.) navazuje na dlouholetou 
spolupráci nestátních neziskových organizací (dále jen NNO), která sahá až do 
roku 1995.  

Nejprve neformální uskupení bez právní subjektivity vzniklo v roce 2002 na v 
pořadí třetí krajské konferenci NNO. Ale již od roku 2002 fungovala výkonná rada 
uskupení, která se takřka každý měsíc scházela. V roce 2008 na v pořadí šesté 
krajské konferenci NNO kraje Vysočina byl odsouhlasen vznik občanského 
sdružení. 

V roce 2008 mělo sdružení 33 členů z řad neziskových organizací a navázalo 
komunikaci s mnoha partnery zejména z oblasti veřejné správy. 
KOUS. 

KOUS zastupuje všechny NNO na úrovni kraje při jednání s vedením kraje, při 
zasedáních týkajících se rozdělování prostředků EU na financování projektů na 
území NUTS II Jihovýchod a při zasedání Rady vlády pro NNO, která je poradním 
orgánem Vlády ČR pro řešení problematiky nestátního neziskového sektoru. 

KRAJSKÉ KOORDINA ČNÍ A SERVISNÍ STŘEDISKO PRO NNO V KRAJI 
VYSOČINA 

KOUS má několik stálých činností, kterými se podílí na rozvoji všech NNO v kraji 
Vysočina (tedy i organizací, které se podílejí na sociální integraci a zaměstnanosti 
v kraji Vysočina): 
- pravidelné informování o dění v kraji, v ČR a EU, které má vliv na činnost NNO 
- poradenství v problematice právní, účetní a daňové 
- pomoc při zpracovávání projektů včetně informování o zdrojích podpory 
- vzdělávání v oblasti projektového řízení, práce na PC, managementu, atd. 
- zpracování strategického dokumentu za nestátní neziskový sektor na úrovni 
kraje, jeho aktualizace a realizace 
- správa www stránky pro NNO z kraje Vysočina 
- konzultační hodiny pro NNO z kraje Vysočina 
- organizace krajské konference NNO (jednou za dva roky) 
- mediální kampaně na zviditelnění práce neziskových organizací 

V současné době má KOUS 60 členů (zástupců NNO z kraje Vysočina) z toho 21 
působí v oblasti sociálně zdravotní, 17 v oblasti péče o seniory a zdravotně pos 
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tižené a 9 v oblasti poradenství a vzdělávání).. 

KONKRÉTNÍ REALIZOVANÉ AKTIVITY  
• Krajský diabetologický den (v roce 2009 proběhne už druhý ročník této 

úspěšné akce dne 13. 11. 2009) 
• Organizace v oblasti sociálních služeb se již od roku 2008 účastní setkání 

k vytváření systému financování sociálních služebv kraji Vysočina 
• Člen KOUSu přednesl na lednovém jednání Rady vlády pro NNO a jejího 

Výboru legislativy a financování příspěvek s požadavkem znovu 
projednání možnosti daňových asignací viz 
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/legislativa-a-financovani/2008/8--ledna-
2009-53344/ 

• KOUS uspořádal 26. a 27. června 2009 dva celodenní semináře pro 
zástupce NNO z Vysočiny zaměřené na vzdělávání v oblasti projektového 
řízení 

• V květnu 2009 proběhl dvoudenní seminář zaměřený na výuku práce na 
PC pro začátečníky 

• KOUS se zapojil do aktivity příprav založení Komunitní nadace Vysočiny 
• KOUS se podílí na přípravě projektu na vytvoření vzdělávacího modulu 

pro management v NNO. 
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JAHODA 
Vybíralova 969, 198 00 Praha 9 

Tel.: +420 281 916 352 email: info@jahodaweb.cz 

www.jahodaweb.cz 

Kontaktní osoba: Bc. Markéta Kalinová  

O NÁS 

JAHODA  je nezisková 
organizace, která od roku 
1997 pomáhá sociálně 
znevýhodněným dětem a 
rodinám. Vznikla a  stojí 
na těchto principech: 

1. Děti na prvním místě – 
hlavním předmětem a 
cílem všech aktivit 
JAHODY je pomoc 
potřebným, ohroženým a 
sociálně znevýhodněným 
dětem, s důrazem na 
prevenci. 

2. Transparentnost – otevřené a poctivé jednání ve smyslu „fair play“ je 
neoddělitelnou součástí všech činností. 

3. Aktivní občanství / Občanská odpovědnost – ochota a víra v možnost „změnit 
svět“ vlastním přičiněním je princip, který spojuje všechny dobrovolníky a členy 
JAHODY. 

4. Týmová práce – práce ve skupině umožňuje dynamicky se rozvíjet a vždy 
využívat efektivně potencionál všech členů týmů, ať se jedná o práci s dětmi 
anebo o jiné činnosti. 

JAHODA působí na pražském sídlišti Černý Most. Těžištěm její práce je 
poskytování sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Neméně důležité jsou však i další programy, které nabízí.  

Registrovanými sociálními službami jsou: 
- nízkoprahový klub Jahoda pro děti ze sídliště Černý Most (6 - 15 let) 
- nízkoprahový klub Džagoda pro děti a mládež ze sídliště Černý Most a okolí (12 
- 18 let) 
- terénní kontaktní práce pro děti a mladé lidi (12 - 18 let) 

Další programy: 
- rodinné centrum Jahůdka pro rodiče s dětmi předškolního věku ze sídliště Černý 
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Most a okolí 
- Jahodárna - aktivity pro okolní komunitu.  

JAHODA  se podílí na snižování nezam ěstnanosti v t ěchto programech: 
Nízkoprahové kluby a terénní program pro děti a mládež - sociální pracovníci se 
podílejí v rámci poradenství především na vytvoření hierarchie životních hodnot 
mladého člověka. Mezi tyto hodnoty patří především vzdělání a práce. Jelikož 
většina klientů pochází z rodin, kde je jeden anebo oba rodiče nezaměstnaní, 
pracovníci je motivují k tomu, aby přistoupili k řešení těchto otázek zodpovědněji 
a snažili se dokončit školu a především měli zájem, po jejím absolvování, 
nastoupit do zaměstnání. Konkrétně sociální pracovníci pomáhají klientům se 
zvládáním školních povinností, s výběrem škol, hledáním brigád a trvalého 
zaměstnání. 

Jahůdka  - v rámci vedlejších aktivit nabízí rodinné centrum Jahůdka rodičům 
s nejmenšími dětmi aktivity, které se podílejí na snižování nezaměstnanosti, a to: 

• jahůdková školička - jedná se o dopolední hlídání dětí od 1 roku 3 x 
týdně. V této době se mohou rodiče věnovat svým aktivitám, vzdělávání, 
popřípadě pracovním povinnostem. 

• výuka angličtiny - v dopoledních hodinách nabízíme rodičům výuku 
angličtiny spojenou s hlídáním jejich dětí. Znalost jazyka je dalším 
předpokladem k uspěšnému vstupu na pracovním trhu po ukončení 
rodičovské dovolené.  

Jahodárna - v rámci 
komunitního centra nabízíme 
aktivity pro veřejnost. Jelikož 
většina obyvatel na sídlišti 
Černý Most patří mezi sociální 
slabší, nabízíme volnočasové 
aktivity centra za symbolické 
vstupné. Jedná se především o 
odborné přednášky, 
poradenství, PC, výtvarnou 
dílnu, atd. 

JAHODA nabízí pracovní 
příležitosti na DPP rodičům na rodičovské dovolené. Jedná se především o 
hlídačky v dopolední školičce a lektorky v kurzech. V současné době má 
organizace podaný projekt "Podpora návratu rodičů na trh práce po ukončení 

rodičovské dovolené", v rámci 2. výzvy 
Operačního programu Praha - Adaptabilita. 
V případě přidělení požadované dotace, by 
JAHODA ráda rozšířila své služby o vzdělávací 
moduly pro rodiče vracející se na pracovní trh. 

Konkrétní činnosti: poradenství, neformální 
vzdělávání, sociální integrace skupin sociálně 
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vyloučených, přímá podpora.   

Nízkoprahové kluby a terénní program pro děti a mládež - programy poskytují 
pomoc v problémech, se kterými se děti a mladí lidé potýkají. Sociální pracovníci 
jsou připraveni je vyslechnout, poradit, poskytnout informace, pomoci v krizi, 
kamkoliv klienta doprovodit, pomoci při jednání s institucí či blízkou osobou 
klienta. V případě potřeby doporučí jinou, návaznou službu. Organizujeme 
víkendové a letní pobyty a v případě potřeby doučování či pomoc s plněním 
školních povinností.  

Klientům nabízíme také volnočasové aktivity: PC, hudební zkušebnu, výtvarnou 
dílnu, sportovní aktivity, atd. Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně. Kluby 
lze navštívit v otevírací době, bez přihlašování. 

Jahůdka - cílem rodinného centra Jahůdka je umožnit rodičům a dětem trávit 
společně čas v jiném než domácím prostředí, zažívat v interakci s ostatními nové 
situace, vytvářet a 
upevňovat nové sociální 
kontakty a vazby s cílem 
předcházet sociálnímu 
vyloučení u rodičů na 
rodičovské dovolené a 
dětí předškolního věku. 
Dalším cílem je aktivní 
zapojení rodičů do 
programu klubu tak, aby 
se na jeho náplni sami 
podíleli.   
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OBLASTNÍ UNIE NESLYŠÍCÍCH OLOMOUC  
Jungmannova 25, 77200 Olomouc 

Tel.: +420 585 225 597 email: ounol@ounol.cz 

www.ounol.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Panský Ota  

O NÁS 

První písemný záznam o Výborové schůzi organizace neslyšících v Olomouci z 
25.11.1950, kontinuálně dosud činnost pro osoby  se sluchovým postižením  pod 
různými názvy. Úplné osamostatnění od ČESKÉ UNIE NESLYŠÍCÍCH v listopadu 
1997 a registrace nezávislé  Oblastní unie neslyšících (OUN) Olomouc /7.4.1998/ 
- následně na podzim  1998 iniciován vznik Českomoravské jednoty neslyšících-
ČMJN se sídlem v Brně. 

MULTIFUNKČNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO OSOBY NEJEN NESLYŠÍCÍ 

Předmětem projektu byly  stavební úpravy stávajícího sídla Oblastní unie 
neslyšících v Olomouci, přístavba nových prostor ke stávajícímu objektu, 
venkovní úpravy nejbližšího okolí a vybavení nově vybudovaných a 
zrekonstruovaných prostor pro vznik multifunkčního vzdělávacího střediska. 
Hlavním cílem projektu bylo vytvoření multifunkčního vzdělávacího centra pro 
neslyšící občany z celého Olomouckého kraje a nejbližšího okolí. Projekt rozšířil 
kapacity služeb, které podporují sociální integraci neslyšících, rozšířil kapacity 
služeb v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti sluchově postižených a kapacity v 
oblasti celoživotního vzdělávání sluchově postižených. Projekt vytvořil celkem 2 
nová pracovní místa. 

Činnosti vzdělávacího střediska jsou  určeny všem kategoriím sluchově 
postižených, tj. neslyšícím, nedoslýchavým, ohluchlým a šelestářům z Olomouce 
a z Olomouckého kraje, jejich rodinám a přátelům. Vzhledem k jedinečnosti 
nabídky střediska, je centrum využíváno i sluchově postiženými z celé republiky.  

Zřízené centrum  slouží také zájemcům o studium znakového jazyka a odborným 
pracovníkům veřejných institucí přicházejícím do kontaktu se sluchově 
postiženými a ostatním zájemcům z řad široké veřejnosti. 

Poptávka po nabízených službách je velká, především s ohledem na omezenou 
nabídku, zejména v samotném městě Olomouc. Projekt je ojedinělý i z 
celorepublikového pohledu. 

PROJEKT NA MPSV - ZAJIŠT ĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE 
SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Naše oraganizace má zaregistrováno 5 sociálních služeb, na které se žádají 
dotace z MPSV a nyní i z Individuálního projektu Olomouckého kraje formou 
veřejné zakázky, který je dotovánám z prostředků EU. Dále na zajištění provozu 
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sociálních služeb získána dotace ze Statutárního města Olomouc. 

Registrované služby: 

1. Základní a odborné sociální poradenství pro osoby se SP 
2. Tlumočnické služby pro osoby se SP 
3. Sociálně aktivizační služby pro osoby se SP 
4. Telefonická a sms krizová pomoc pro osoby se SP 
5. Sociální rehabilitace pro osoby se SP - nyní formou veřejné zakázky 
z individuálního projektu Olomouckého kraje 
Všechny tyto služby přispívají k integraci osob se SP a ke snížení 
nezaměstnanosti osob se SP 

Naše organizace získává dotace z dalších dotačních titulů a grantů. Tyto dotace 
jsou například z MKČR, MZČR, ÚVČR, Statutárního města Olomouc a podobně. 
Tyto dotace jsou zaměřeny např. na vzdělávání (což má za důsledek také 
snižování nezaměstnanosti a integraci osob se SP do společnosti), kulturní 
aktivity, volnočasové aktivity, rehabilitační pobyty a další a to vše pro osoby se SP 
bez rozdílu věku. 
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CENTRUM MULTIRKULTURNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, O.S. 
Telečská 1802/68, 586 01 Jihlava 

Tel.: +420 774619933, 602503699,739600146 email: IVP.Ji@seznam.cz 

www.centrum-ji.tym.cz 

Kontaktní osoba: Ing. Dana Fiedlerová, Mgr. Jana Horská Ph.D., Radim  
Fiedler  

O NÁS 

Organizace vznikla v roce 2007 oddělením vzdělávacích programů, které byly 
původně realizované pod hlavičkou Střediska křesťanské pomoci Jihlava, pod 
samostatnou organizaci. Původně vzdělávací programy pro nezaměstnané byly 
rozšířeny o klientelu imigrantů. V roce 2009 se v organizaci vyčlenily tři hlavní 
aktivity - imtegrace imigrantů, integrace Romů a udržitelný rozvoj. Významnou 
součástí vzdělávacích programů je pomoc při řešení problému nezaměstnanosti 
klientů či odvrácení hrozby ztráty zaměstnání. Organizace je jediná v kraji, která 
poskytuje komplexní šíři služeb pro imigranty a spolupracuje s krajem Vysočina 
na přípravě koncepce politiky kraje na úseku sociálního začleňování romského 
etnika. 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

V rámci této služby poskytujeme klientům z jiného sociokulturního prostředí 
(imigranti, Romové, bezdomovci…)  výuku jazyků (v případě imigrantů výuku 
českého jazyka), výuku práce na PC, dále formou různých interaktivních akcí a 
klubových programů výuku základních sociálně kulturních dovedností nutných 
k začlenění se do společnosti. Klienty vedeme v rámci těchto programů k hledání 
řádného zaměstnání odpovídajícího jejich vzdělání nebo zvyšujeme jejich 
konkurence schopnost, aby v případě ztráty zaměstnání byli snáze uplatnitelní na 
trhu práce. Stěžejním programem je nejen výuka jazyků, ale psychoterapeutická 
péče, která je klientům poskytovaná nenásilnou formou a která vede ke zlepšení 
sebehodnocení  klienta. Klientům poskytujeme jako součást této služby též 
specifické poradenství, které řeší jejich momentální problémy, většinou spojené 
plávě s uplatněním na trhu práce (vyplňování formulářů, psaní životopisu, 
nostrifikace vysvědčení apod.). Kromě řešení otázek spojených se zaměstnáním 
jsme schopni poskytnout klientovi péči i v řešení dalších otázek spokojeného 
života, např. bydlení. 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

Jednou z forem naší činnosti je též působit na majoritní společnost ve smyslu 
vybudování kulturně pestré a přitom dobře fungující společnosti. Pořádáme různé 
multikulturní akce se zastoupením účinkujících z různých zemí a přednášky na 
témata jako je kultura a sociální práce u nás i v jiných zemích, romská historie, 
kultura a mentalita aj. Posluchači jsou z řad žáků či studentů škol a veřejnosti. 
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ASISTENCE O.S.  
V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2  

Tel.: +420 605 295 019, 241 083 573 email: marketa@asistence.org 

www.asistence.org 

Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Francová  

O NÁS 

Od roku 1995 poskytujeme služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením, 
kteří chtějí pracovat a žít aktivním životem ve společnosti. Podnětem ke vzniku 
sdružení byla potřeba pomoci studentům Praktické školy Jedličkova ústavu v 
Praze při přechodu ze školy do dalšího života (Tranzitní program). Začínali jsme 
se zajišťováním praxí pro tyto studenty a s pomocí při hledání pracovního 
uplatnění. Od té doby poskytujeme služby stále většímu počtu klientů a na jejich 
potřeby reagujeme také rozšiřováním služeb.  

Od roku 2006 nabízíme naše služby již nejen studentům a absolventům škol 
Jedličkova ústavu, ale také dalším lidem s tělesným a kombinovaným postižením. 

Od roku 2007 jsme registrovanými poskytovateli služeb sociální rehabilitace a 
osobní asistence. 

V našem sdružení pracuje multidisciplinární tým složený ze sociálních 
pracovníků, speciálních pedagogů, psychologa, ergoterapeutů. 

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

Jednou ze služeb, které poskytujeme v rámci sociální rehabilitace, je 
podporované zaměstnávání. Tato služba je určena lidem, kteří hledají placenou 
práci na otevřeném pracovním trhu. Společně s konzultantem se při individuálních 
setkáních klient učí dovednostem potřebným pro nalezení vhodného pracovního 
uplatnění - např. jak napsat životopis, jak podat inzerát, jak se připravit na 
pohovor apod. Konzultant může také doprovázet klienta při všech jednáních 
týkající se práce, bývá také při zaučování se klienta na novém pracovišti. Při 
zaučování může rovněž pomoct pracovní asistent. 

Kromě podpory klienta poskytuje své služby konzultant i zaměstnavateli: dokáže 
mu poradit se všemi formalitami vážícími se k zaměstnávání lidí se zdravotním 
postižením, dokáže vytipovat vhodnou pracovní náplň pro daného člověka, 
dokáže navrhnout případné bezbariérové úpravy apod. 

Tato služba přispívá k snižování nezaměstnanosti tím, že lidem s tělesným a 
kombinovaným postižením pomáhá najít konkrétní vhodné pracovní uplatnění. 
Pomoc je také poskytována zaměstnavatelům, kteří chtějí člověka se zdravotním 
postižením zaměstnat.    

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ, JINÉ FORMY PRACOVNÍHO 
UPLATNĚNÍ,NÁCVIKY PRÁCE NA PC 
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Dalšími službami vedoucími ke snižování nezaměstnanosti, které poskytuje naše 
organizace, jsou: kariérové poradenství (jedná se o jednorázové poradenství 
z pracovní oblasti), jiné formy pracovního uplatnění (jedná se o nalezení 
pracovního uplatnění v chráněném prostředí), nácviky práce na počítači a nácviky 
dalších pracovních dovedností. 

Vzhledem k cílové skupině našich klientů je nedílnou součástí všech těchto 
služeb poskytování osobní asistence - bez které by se řada našich klientů do 
zaměstnání nedostala. 

PORADENSTVÍ VE VŠECH OBLASTECH B ĚŽNÉHO ŽIVOTA 

Další služby, které poskytujeme, jsou: v rámci sociální rehabilitace poradenství 
v oblasti vzdělání, vhodného typu bydlení, náplně volného času. 

V rámci služby osobní asistence kromě samotného poskytování osobní asistence 
poradenství v oblasti bezbariérových úprav, kompenzačních pomůcek, orientace v 
možnostech získání finančních prostředků na osobní asistenci. 
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ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL POSTIŽENÝCH DĚTÍ, KLUB Č. 
70 
Biskupcova 84, 130 00 Praha 3 

Tel.: +420 242 441 486 email: vzdelavani@alfabet.cz 

www.alfabet.cz 

Kontaktní osoba: Bc. Kristýna Veinlichová  

O NÁS 

Posláním klubu je najít cestu jak zlepšit život rodin, které pečují o děti s 
postižením.  

Klub Praha 3 je součástí celorepublikové střešní organizace Asociace rodičů a 
přátel zdravotně postižených dětí v ČR. Každý klub má svoji právní subjektivitu.  

Společná myšlenka Asociace a jejich jendnotlivých článků je sdružování rodin a 
odborníků pečujících o děti se zdravotními problémy, a také jejich přátel a dalších 
ochotných osob, kteří mají zájem se podílet na zlepšování života zdravotně 
postižených dětí a jejich rodin. 

Klub rodičů a dětí Praha 3 vznikl z potřeby rodičů a jejich zdravotně postižených 
dětí odreagovat se od každodenních starostí, příjemně a smysluplně trávit svůj 
volný čas, vzdělávat se a získávat odborné informace.  

Cílové skupiny činností klubu jsou: 

- děti se ZP, 
- zdravé děti, 
- dobrovolníci, 
- rodiče dětí se ZP, 
- pracovníci sociálních služeb. 

V roce 2007 se klub stal certifikovaným poskytovatelem sociálních služeb se 
zaměřením na základní a odborné sociální poradenství.  

Klub byl založen v roce 2002.  První akcí našeho klubu byl psychorehabilitační 
pobyt rodičů a dětí se zdravotní postižením v bezbariérovém středisku Březejc. 
Po pobytech se dále rozvíjela činnost plavání zdravotně postižených dětí v 
bazénu Hostivař, pořádání letních táborů pro děti s postižením a základní 
odborné a sociální poradenství.  

V současné době se Klub Praha 3 také významně podílí na rozvoji know how 
práce se svépomocnými rodičovskými skupinami jako součásti poskytování 
socálních služeb celé rodině s dítětem se ZP. 

Klub Praha 3 společně s organizací Alfa H.S. vytváří metodické a praktické 
zázemí pro vzdělávání facilitátorů svépomnocných skupin, supervizi práce skupin 
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a poradenství pro vzdělávání pečujících osob blízkých. 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY SE ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝMI DĚTMI 

Cílem služby je poskytovat pomoc a podporu rodinám prost řednictvím: 
- pomoci překonávání složitých životní situaci (terapeutická práce a práce ve 
svépomocné skupině), 
- vzdělávání rodičů v oblasti speciální péče o děti se ZP,  
- pracovního poradenství,  
- základního a sociálního poradenství,  
- informačního servisu (předávání aktuálních informací a kontaktů). 

Služby jsou realizovány: 

1. Psychorehabilitačními pobyty - týdenní pobyty zahrnují jak odbornou část, tak i 
respitní. V odborné časti se rodiče účastní seminářů zaměřených na aktivizaci 
jejich vlastní osoby (prevence syndromu vyhoření, komunikace, partnerské 
vztahy, psychohygiena a další.), pracovní poradenství (soulad výkonu speciální 
péče o děti se ZP s uplatněním na trhu práce). Respitní část umožňuje relaxaci 
rodičů a jejich dětí prostřednictvím kreativních a herních činností. 

2. Základním a odborným sociálním poradenstvím, které je poskytováno 
telefonicky a osobním kontaktem. 

3. Aktivizačními službami (tábory, plávání, vzdělávací akce pro rodiče, kreativní 
dílny). 

Výstupem těchto činností je aktivizace rodičů se zaměřením na uplatnění na trhu 
práce v souladu se speciální péčí o dítě se ZP a dále rozvíjení a předávání know 
how práce se svépomocnými podpůrnými skupinami dalším odborníkům a 
organizacím, které pečují o rodiče s dětmi se ZP. 
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ALFA HUMAN SERVICE  
Biskupcova 84, 130 00 Praha 

Tel.: +420 242 441 486 email: vzdelavani@alfabet.cz 

www.alfabet.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Chmelová  

O NÁS 

Alfa Human Service je občanské sdružení, jehož hlavním posláním je nabízet 
podporu a pomoc pečujícím osobám, laikům i odborníkům, s cílem poskytovat 
informace v oblastech: 
- péče o dítě se zdravotním postižením, včetně zdravotních pomůcek a hraček, 
- sociálně právní pomoc a pracovní poradenství pro pečující osoby, 
- vzdělávání a integrace, 
- podpora a pomoc pečujícím rodičům a odborníkům, 
- zaměstnávání pečujících osob, 
- počítačové kurzy. 

Alfa Human Service vznikla v roce 2000. Hlavní nápní tehdy byla realizace 
poradenství prostřednictvím webového portálu www.alfabet.cz. Postupně se  
organizace profesionalizovala a od roku 2007 je akreditovanou vzdělávací 
instituci MPSV (č. 2007/792 – I) a registrovaným poskytovatelem sociálního 
poradenství a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.  

Hlavními cílovými skupinami činností AHS jsou: 
- rodiče dětí se zdravotním postižením a oslabením, 
- rodiče zdravých dětí, 
- sociální pracovníci,  
- odborníci poskytující péči rodinám se ZP, 
- nezaměstnané ženy. 

Od roku 2005 realizuje Alfa Human Service vzdělávací projekty ke snížení 
zaměstnaností prostřednictvím Evropských sociálních fondů. V roce 2005 - 2008 
byly realizovány projekty: "Vzdělávání a praxe osob pečujících o závislého 
rodinného příslušníka", „Podpora osob potenciálně ohrožených nezaměstnaností“ 
a „Aktivní podpora osob ohrožených nezaměstnaností". 

Vzdělávací projekty byly realizovány prostřednictvím kurzů výuky IT a podory 
v rámci pracovního poradenství. Vzdělávání IT bylo koncipováno tak, aby 
odpovídalo rekvalifikačnímu kurzu a účastníci obdrželi certifikát ECDL.  

V současné době občanské sdružení Alfa Human Service realizuje 2 projekty, 
které jsou podpořeny z ESF v rámci OPLZZ. Dalším naším projektem je 
informační portál „Alfabet“ (http://www.alfabet.cz), který je pravidelně podporován 
dotacemi z MPSV. 

JAK VYSTOUPIT Z KRUHU - POMOC A PODPORA RODI ČŮ A OSOB 
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PEČUJÍCÍCH O ZÁVISLÉHO RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA 

Hlavním cílem projektu je poskytnout minimálně 60-ti rodičům dětí se zdravotním 
postižením formou vzdělávacího kurzu znalosti a dovednosti se zaměřením na 
prevenci syndromu vyhoření a pomoc při vstupu na trh práce. Cíle projektu 
přispívají k šanci rodičů vystoupit z kruhu závislosti na sociálním systému státu, k 
prevenci závislosti klienta na sociální službě a ke zvýšení dostupnosti a kvality 
regionálně poskytovaných sociálních služeb rodičům dětí se ZP. Projekt je 
realizován ve Středočeském kraji a Pardubickém kraji prostřednictvím 
ambulantních a pobytových seminářů, které jsou zaměřeny na témata:  
- Prevence syndromu vyhoření 
- Základní prvky psychohygieny 
- Práce s osobou v krizi a vnímání traumat 
- Komunikace, partnerské vztahy, postavení zdravého sourozence 
- Agresivita a sexualita dětí se ZP 
- Podpora vstupu rodiče na trh práce 

Hlavním výstupem projektu je snižovat u cílových skupin nezaměstnanost a 
umožnit jim další osobní rozvoj prostřednictvím vzdělávacích kurzů a poradenství. 

ČTYŘMĚSÍČNÍ TRÉNINKOVÝ PROGRAM PRO PEČUJÍCÍ RODIČE – 
VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO RODI ČE A OSOBY PEČUJÍCÍ O ZÁVISLÉHO 
RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA   

Hlavním cílem projektu je 40 osobám, které hledají práci, poskytnout znalosti a 
dovednosti umožňující maximální samostatnost a dobrou orientaci na trhu práce. 
Podpora je poskytnuta formou dlouhodobého komplexního programu zaměřeného 
na výuku IT, základní pracovní a komunikační dovedností. 

Projekt je určen rodičům na rodičovské dovolené, osobám pečujících o závislého 
rodinného příslušníka a nezaměstnaným ženám ze Středočeského kraje. 

Na závěr kurzu skládají účastníci certifikované zkoušky ECDL. V rámci projektu je 
klientům poskytována finanční podpora na hlídání dětí během výuky a příspěvek 
na dopravu. 

Výstupem projektu je snižovat u cílových skupin nezaměstnanost a umožnit jim 
další osobní rozvoj prostřednictvím vzdělávacích kurzů a aktivizačních činností. 

INFORMAČNÍ PORTÁL ALFABET 

Informační portál Alfabet poskytuje informace a poradenství v oblasti péče o děti i 
dospělé se ZP široké veřejnosti. Cílovou skupinou jsou převážně rodiče 
postižených dětí z celé ČR. Další skupinou, pro které je tento internetový portál 
určen, jsou poskytovatelé sociálních služeb, lékaři, sociální pracovníci, speciální 
pedagogové, dobrovolníci, atd…. 

Výstupem tohoto projektu je stále aktualizovaný ifnormační servis, který 
umožňuje orientaci v problematice péče o rodinu s dětmi se ZP. 
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DENNÍ CENTRUM BAREVNÝ SVĚT 
Okružní 962,  674 01 Třebíč 

Tel.: +420 724 125 922 email: hostasova.barevnysvet@seznam.cz 

www.barevny-svet.eu 

Kontaktní osoba: Alena Hostašová  

O NÁS 

Denní stacionář Barevný svět vznikl  1.9. 2005 a je nestátní neziskovou 
organizací, která poskytuje sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením od 16-ti do 64  let.  Našich služeb mohou využívat lidé s mentálním a 
kombinovaným postižením,  jejichž bydliště je do 40 km od města Třebíče. 
Kapacita denního stacionáře je 25 uživatelů služeb. Pro uživatele služeb 
zajišťujeme svoz i rozvoz do centra.  Hlavním cílem Denního centra Barevný svět 
je integrace mentálně postižených do společnosti. Pomocí pracovní terapie, 
hipoterapie, arteterapie, canisterapie, práce na zahradě, výuky čtení, psaní, 
počítání a práce v cvičné kuchyni chceme dosáhnout maximálního rozvoje 
dovedností, vědomostí a  návyků našich uživatelů služeb. Dílčím cílem naší 
činnosti je dosažení co největší samostnatnosti, maximální rozvoj manuálních 
dovedností a profesní zdatnosti, interakce osobnostních složek a podpora 
pozitivních přátelských vztahů. 

ROZVOJ PRACOVNÍCH NÁVYK Ů V TERAPEUTICKÝCH DÍLNÁCH   

Činnost denního stacionáře je převážně zaměřena na práci v terapeutických 
dílnách. Prací v terapeutických dílnách se uživatelé služeb zdokonalují v jemné a 
hrubé motorice, rozvíjí své vnímání, pozornost, paměť, myšlení, fantazii, vlastní 
vůli a fantazii. Učí se jednotlivé pracovní postupy a pracovní návyky. Denní 
stacionář nabízí práci v keramické a výtvarné dílně, šicí dílně a dřevodílně. Další 
nabídkou je práce na zahradě a ve cvičné kuchyni. Na zakázku vyrábíme pro 
firmy reklamní předměty. Výrobky z jednotlivých dílen jsou prodávány přímo v 
denním stacionáři.  
 
V rámci sociální  integrace se účastníme na různých prodejních akcí - na trzích a 
jarmarcích, kde se uživatelé služeb  aktivně  účastní při prodeje výrobků. 
Prodávané výrobky  se učí pod vedením pracovníků denního stacionáře zabalit, 
učí se jak jednat se zákazníkem a počítat peníze. 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

Lidé s mentálním a kombinovaným postižením patří k populaci s největší mírou 
dlouhodobé nezaměstnanosti, a tím i do skupiny nejvíce ohrožené sociálním 
vyloučením. V této souvislosti náš stacionář realizuje kurzy a vzdělávání pro 
zvyšování jejich kompetencí vedoucích k zaměstnatelnosti na otevřeném trhu 
práce.  Jedná se o všeobecné vzdělávání, dále pak základy obsluhy osobního 
počítače a kurz hospodaření s penězi.  
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Při výuce v kurzu Základy obsluhy osobního počítače je využíváno skript, která 
jsou přizpůsobena pro lidi s mentálním postižením.   

V rámci projektu Hospodaření s penězi se učí rozpoznávat peníze, poznávají 
cenu peněz a pro ně důležitého zboží a služeb, učí se spočítat si nákup a 
správně zaplatit. Ujasňují si, odkud se peníze v jejich životě berou a jak a za co je 
vydávají (příjmy-výdaje). Učí se způsob jak ušetřit a jaká jsou pravidla, aby nebyli 
okradeni nebo podvedeni.   

PODPORA SPOLEČNÝCH AKTIVIT 

K oblíbeným aktivitám uživatelů služeb v našem  stacionáři  patří také výlety, 
sport a kultura. A právě zde se nejčastěji lidé s mentálním postižením setkávají s 
běžnou populací. Vzájemná setkávání podporují nejen sociální integraci, ale učí 
běžnou populaci vzájemné komunikaci  a odstraňování bariér. 
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APPN, O. S. 
Vratislavova 12, 128 00 Praha 2 

Tel.: +420 605 253 123 email: appn@appn.cz 

www.appn.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Horáková  

O NÁS 

Hlavním cílem je aktivně působit na vytváření a rozvoj zdravého a stabilního trhu 
práce pro Neslyšící, jejich integrace do světa slyšících zvýšením dostupnosti a 
kvality sociálních služeb. Uvědomujeme si, že k dosažení tohoto cíle potřebujeme 
vstřícné a otevřené jednání ze strany majoritní skupiny slyšících, proto se 
soustředíme zvláště na poskytnutí podpory při získávání a udržení pracovního 
uplatnění a zvýšení vzájemného respektu a informovanosti o této minoritní 
skupině. V rámci své práce komunikujeme s příslušnými institucemi i státními 
orgány.  

Podstatou projektu APPN a jeho hlavním cílem je zlepšit postavení Neslyšících na 
trhu práce. Součástí je podpořit nezaměstnané v hledání práce s doplněním 
všech dovedností, které jsou k tomu zapotřebí, jejich umístění na trhu práce, dále 
zlepšit jejich pozice na trhu práce spojené s rozšířením jejich kvalifikace, zvláště v 
oblasti IT, práce s internetem a komunikace. Tím však služby APPN nekončí. Pro 
zlepšení pozice Neslyšících je třeba zároveň nastavit slyšící společnost tak, aby 
věděli, jaká omezení přináší sluchové postižení a jaké přednosti vyplývají z 
kultury Neslyšících. Další činnosti jsou zaměřené na firmy, aby věděli, jaké 
pracovníky v Neslyšících získávají, kde jsou jejich přednosti a kde omezení, aby 
nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním.  

Dalšími činnostmi v rámci projektu jsou přednášky, pořádání workshop týkající se 
trhu práce, zpřístupňování aktuálních informací, přednášky a multimediální 
konference. APPN se nezaměřuje pouze na trh v České republice, ale sbírá i 
informace o řešení zaměstnávání v Evropské unii. 

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ 

1. Podporované zaměstnávání na území Prahy 
2. Krátkodobé profesní poradenství na území Prahy 
3. Intervence pro zájemce z celé České republiky 
4. Job kluby 
5. Poradenství online 

Pracovní poradenství má za cíl zlepšit konkurenceschopnost neslyšících na trhu 
práce, zvláště při ucházení se o pracovní místo a udržení si pracovního místa, 
dále posílení individuálního přístupu k neslyšícím klientům využívající různé 
způsoby komunikace. Přispívat k publicitě komunity Neslyšících a šíření informací 
o jejich kultuře a jazyce. 
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Pomáhat překonávat jazykové a kulturní bariéry, včetně odstraňování 
zakořeněných předsudků o komunitě Neslyšících existujících u slyšících. 
Služb jsou určeny: 

• lidem se sluchovým postižením,  
• lidem se sluchovým a kombinovaným postižením, 

také pomáháme:  
• jejich rodinám a dalším blízkým lidem,  
• jejich zaměstnavatelům,  
• pracovníkům odborných pracovišť (úřadů práce, lékařských zařízení, 

poraden apod.). 

ONLINE TLUMOČNICKÁ SLUŽBA 

je služba pro neslyšící, kteří, kteří si chtějí zavolat například na inzerát nabízející 
volné pracovní místo, nebo ji může zaměstnavatel využít přímo na pracovišti, kdy 
se svým neslyšícím zaměstnancem chce probrat další postupy, hodnocení a jiné, 
v souvislosti s udržením pracovního místa. Tato služba je dostupná po celé 
republice od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 
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ŠANCE NA VZDĚLÁNÍ O.P.S. 
Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové 

Tel.: +420 773 695 300 email: vlasta@sancenavzdelani.org 

www.sancenavzdelani.org 

Kontaktní osoba: Vlasta Krej čová 

O NÁS 

Šance na vzdělání, o.p.s. připravuje projekty, které přináší inovativní prvky reflexe 
na potřeby vzdělání pro osoby se znevýhodněním a to především zdravotním a 
sociálním a jejich postupné zařazování na trh práce. Posláním o.p.s. je vést tyto 
osoby k orientaci v reálném světě, k nalézání a poznávání sebe sama, k 
sociálnímu a pracovnímu začlenění a tím i psychické vyrovnanosti. 

Cíle o.p.s. jsou: 

a) Rozvoj informovanosti o nabídce vzdělávání, spolupráce s organizacemi 
poskytujícími vzdělávací aktivity, se sociálními partnery a dalšími 
institucemi spolupracujícími na trhu práce. 

• zvýšení efektivnosti využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 
(především rekvalifikací).  

• pořádání otevřených kurzů, akcí a workshopů zaměřených na 
problematiku sociálně slabých skupin, společenskou odpovědnost, 
sladění rodinného a pracovního života 

• vzdělávání zaměřené na zvyšování znalostí a dovedností osob 
v pokročilém věku, dětí i čerstvých absolventů  

• konzultační činnost v oblasti vzdělávání 
• vytvoření a provozování informačních webových stránek 
• vydávání propagačních materiálů sloužících k informování a vzdělávání 

b) Mezinárodní spolupráce 
• přenos know how, metod a postupů 
• pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí 
• rozvoj cestovního ruchu a zájmu o poznání 

Podpora klientů Rehabilitačního ústavu Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci. 
Cílem již podaného projektu je usnadnit sociální rehabilitaci umožněním 
rekvalifikace a následným zprostředkováním práce v souladu s kvalifikační a 
zdravotní způsobilostí klientů. 

Specifické cíle: vytvoření databáze spolupracujících firem, odpovídajících 
pracovních míst a vhodných rekvalifikací. Následné uplatnění klientů na trhu 
práce i po skončení projektu. Klienti projdou bilanční i pracovní diagnostikou, 
s následným doporučením vhodné rekvalifikace. Po ukončení rehabilitace i 
rekvalifikace budou klienti schopni nastoupit na předem vybraná sdílená pracovní 
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místa. Následné hodnocení jednotlivých pozic se zanesením do databáze 
vhodných příležitostí pro klienty. 
Součástí projektu budou také aktivity motivující klienty k uplatnění na trhu práce. 
Poradenstvím, rekvalifikačním vzděláváním a správným začleněním zdravotně 
postižených osob na trh práce přispěje o.p.s. ke snižování nezaměstnanosti. 

1) Komplexní připravovaný projekt pro osoby se zdravotním postižením a jejich 
okolí v oblasti vzdělávání a překonávaní psychických stavů od včasné intervence, 
přes školení personálu na traumatologických centrech, pomoc při výběru 
vhodného typu vzdělávání a rekvalifikace až po bakalářské studium ve vybraných 
případech s následným zapojením na trh práce. Vše je již projednáváno se 
zainteresovanými ministerstvy, veřejnými institucemi a společnostmi s již 
konkrétním souhlasným výsledkem. 

2) Další dílčí připravovaný projekt reflektuje na současnou situaci v oblasti 
vzdělávacích aktivit lidí se sociálním a zdravotním znevýhodněním. Projekt se 
zaměřuje na inovativní formu poradenství, zprostředkování vzdělávacích aktivit, 
včetně případné finanční podpory a zároveň vytvoření nového vzdělávacího 
modulu pro blíže definovanou cílovou skupinu. Například kurzy pro mentálně 
postižené osoby - hospodaření s penězi, kurzy cestování (jak se dostat do 
zaměstnání) apod. Pro všechny skupiny sociálně znevýhodněných osob nabídka 
PC kurzů, metody i praktické kurzy jak hledat zaměstnání atd. 

3) Dobrovolnické a vzdělávací projekty pro skupiny osob 50 + s následným 
uplatněním na trhu práce 

4) Mezinárodní spolupráce 
a) připravovaná stáž a přenos know how v oblasti vzdělávání a rekvalifikace 

osob se zdravotním postižením, vzdělávání a rekvalifikace osob ve 
výkonu trestu 

b) další připravovaný projekt: přenos dobré praxe mezi členskými státy při 
řešení problémů sociálního začleňování specifických skupin obyvatel. 

Rozvoj spolupráce se sociálními partnery a dalšími institucemi podílejícími se na 
vzdělávání osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce. Hlavním cílem 
je získat inspiraci ze zemí EU k utřídění, propojení a předávání aktuálních 
ucelených informací ke zvyšování efektivnosti využití nástrojů s cílem uplatnění 
cílové skupiny na trhu práce. 
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SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ, O. P. S.  
Matky Boží 15, 586 01  Jihlava 

Tel.: +420 567 312 629, 567 308 921 email: info@svoss.cz 

www.svoss.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Dvo řáková  

O NÁS 

Zřizovatel školy: AD 
FONTES RERUM, s.r.o. 
Zařazení do sítě škol 
v roce 1996 úspěšným 
projektem VOŠ. Škola 
se transformovala z 
bývalé dvouleté 
Soukromé Sociálně 
právní akademie. 

Obor: Sociální práce a 
sociální pedagogika 
(denní a dálková forma 
studia).  

Počet studentů 
(povolená kapacita 
210): 126 denní formy + 
84 dálkové. 

Počet učitelů interních: 
12, externích 10-14.       

Vyučujeme v obou 
formách pouze 1 obor – 
sociální práce. 

Škola je výrazně 
propojena s praxí, 
externě zde vyučuje i 
řada lektorů ze sociální 
sféry. 

Dne 22. října 1998 byla škola přijata za řádného člena Asociace vzdělavatelů v 
soc. práci, která sdružuje VOŠ i vysoké školy oboru sociální práce. Řádný člen 
splňuje vzdělávací standard shodný s bakalářským studiem VŠ. V roce 2005 
škola předložila dvouletý projekt "Klíč k úspěchu ve vzdělávání budoucích 
sociálních pracovníků a pracovnic", na který čerpala finanční prostředky z ESF - 
OP RLZ.  
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Škola podala k akreditaci vzdělávací program podle nového školského zákona na 
MŠMT 1. srpna 2006. Akreditační komisí byl nový modulový vzdělávací program 
schválen rozhodnutím ze dne 11. prosince 2007  č.j.19 289/2007 - 23. Ve školním 
roce 2007/2008 byla zahájena spolupráce se Západomoravskou vysokou školou, 
o.p.s. v Třebíči, na které mohou absolventi SVOŠS pokračovat v bakalářském 
studiu oboru veřejnosprávní činnost. Studium je dvou - třísemestrální, dle formy 
studia. 

Vyšší odborná škola sociální, o.p.s. v Jihlavě klade důraz na výchovu osobnosti 
sociálního pracovníka, usiluje o vytváření trvalého souboru postojů, které 
odpovídají etickému kodexu sociální práce. Chce dále vybavit studenta 
komunikačními dovednostmi pro jednání s klientem, pro prezentaci skupinové 
práce na vlastních projektech, pro výcvik v sociální terapii a v prevenci 
negativních jevů a kvalitního životního stylu. 

Cílem vzdělávacího programu školy je výchova stabilní osobnosti pracovníka 
vybaveného  souborem klíčových i odborných kompetencí včetně morálních 
vlastností. Pracovník má být připraven jak pro výkon pomáhající profese, tak i pro 
kvalitní osobní život. 

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST V OBORU SOCIÁLNÍ PRÁCE AKREDITOVANÁ 
ROZHODNUTÍM MŠMT ČR (Č.J. 19 289/2007 – 23, AKREDITOVANÝ 
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-32-N/01 SOCIÁLNÍ PRÁCE) 

Studenti školy jsou vzděláváni ve všech předmětech, které jsou součástí 
minimálního standardu oboru sociální práce (filozofie a etika, sociologie, 
psychologie, metody sociální práce, odborná praxe  a její supervize, metody a 
techniky sociálního výzkumu, právo, sociální politika, sociální patologie, 
problematika menšin, zdraví a nemoc). Dále škola věnuje velkou pozornost výuce 
cizího jazyka (anglický, německý) a aplikované výpočetní techniky včetně základů 
korespondence, které společně s volitelnými předměty (personalistika, ekonomika 
a řízení neziskových organizací, pedagogika…) zvyšují možnosti uplatnění 
absolventů školy  na trhu práce. 

Dlouhodobě se ukazuje jako velmi přínosné zařazení výuky praxe v rozsahu 30%. 
Studenti vykonávají praxi ve všech ročnících studia a několika formách 
(průběžná, souvislá, jednorázová, nadstandardní, projektování) v rozsahu cca 
900 dobrovolnických hodin za každého studenta. Praxe jsou vykonávány v osmi 
oblastech budoucího uplatnění sociálního pracovníka (veřejná správa, 
zdravotnictví, školství, spravedlnost, nestání neziskové organizace, církevní 
organizace a charity, hospodářství a soukromý sektor).  

Znalosti a dovednosti získané formálním vzděláváním rozšiřují možnosti uplatnění 
na trhu práce. Touto formou přímé podpory snižuje škola nezaměstnanost svých 
absolventů. Studentům nabízíme rovněž poradenství při volbě dalších možností 
studia a zvyšování jejich kvalifikace především v rozšíření možností uplatnění 
studiem oboru veřejnosprávní činnost na ZMVŠ v Třebíči. 

VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO MPSV (AKREDITACE VZD ĚLÁVACÍ INSTITUCE Č. 
2008/363-I) 
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Na základě zákona č. 106/2008Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, který stanovuje kritéria kvalifikace pro jednotlivé pracovní pozice 
v oblasti sociální práce, škola nabízí možnosti doplnění a rozšíření kvalifikace 
v následujících kurzech a výcvicích: 

• kurz péče o rodinu a děti (akreditace č.2008/460-SP), v rozsahu 200 
hodin 

• práce s klienty (systemický přístup - akreditace č. 2008/461-SP), 
v rozsahu 100 hodin 

• řízení lidských zdrojů pro neziskové organizace (žádost podána), 
v rozsahu 60 hodin. 

SOCIÁLNÍ PROJEKTY STUDENT Ů SVOŠS, O.P.S. JIHLAVA 

Škola v rámci výuky zařazuje spolupráci studentů s nezletilými dětmi ze sociálně-
znevýhodněného prostředí, handicapovanými, seniory, etnickými menšinami. Ve 
velkém rozsahu se 
věnuje také 
projektovému řízení. 
Škola sama 
opakovaně 
zpracovala, předložila 
několik projektových 
žádostí a stala se 
úspěšným žadatelem 
v různých grantových 
programech (1999 - 
Know How 
Fund,2000-2001 
NROS, 2002-2008 
Fond Vysočina, 2005-
2007 ESF OP RLZ), 
které realizovala.   
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ARPZPD V ČR, O.S. - KLUB KLUBÍ ČKO BEROUN  
Bezručova 928, 266 01 Beroun 

Tel.: +420 322 312 702 email: info@klubicko.org 

www.klubicko.org 

Kontaktní osoba: Alena Pecková  

O NÁS 

V našem občanském sdružení se v r. 1997 sešly rodiny s postiženými i zdravými 
dětmi zejména z okresu Beroun. Ze sdružení, které chtělo původně nabízet jen 
integrované volnočasové aktivity a zprostředkovávat lidem s podobnými problémy 
nové kontakty a vzájemnou podporu a výměnu informaci, se stal přímo 
poskytovatel chybějících služeb.  

Nyní jsme jediná organizace, která v našem regionu poskytuje komplex sociálních 
služeb, odborné péče, vzdělávání, pracovního uplatnění a možnost aktivního 
trávení volného času rodinám s postiženými dětmi, mládeží a dospělými v 
produktivním věku. 

Veškeré tyto činnosti jsou navzájem propojeny a vzniklo tak Integrační centrum 
KLUBíčko, jehož posláním je podpora rodin pečujících o blízkého se zdravotním 
postižením, podpora funkčnosti rodinného systému a zvyšování kvality života 
rodin se zdravotně postiženým členem. 

ROZŠÍŘENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INTEGRA ČNÍHO CENTRA KLUBÍ ČKO 

Výstupy projektu pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením:  
1. poskytování komplexu terénních, ambulantních i pobytových sociálních 

služeb - poradenství, osobní asistence, denní stacionář, sociálně 
terapeutická dílna, týdenní stacionář, odlehčovací služby, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

2. zajištění odborné péče 
3. zajištění vzdělávání 
4. možnosti pracovního uplatnění 
5. nabídka integrovaných volnočasových aktivit 

Průměrná denní kapacita IC KLUBíčko: cca 45 osob ve věku 0 – 45 let s různými 
druhy a stupni zdravotního postižení z regionu Berounsko a Hořovicko.  

Výstupy projektu z oblasti snižování nezaměstnanosti:  
• v rámci projektu bylo vytvořeno 16,25 nových pracovních míst (HPP) pro 

osoby ohrožené sociální exkluzí 
• 11 rodičů postižených dětí, kteří dlouhodobě nepracovali z důvodu 

celodenní péče o osobu blízkou 
• 4 lidé se zdravotním postižením, kteří nikdy nepracovali 
• 3 lidé dlouhodobě nezaměstnaní 
• 2 absolventi VŠ 
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• 2 ženy po ukončení mateřské dovolené 
Využívání místně, časově i finančně dostupného komplexu služeb umožnilo 17 
rodičům zdravotně postižených dětí návrat do zaměstnání a to jak v IC KLUBíčko 
Beroun, tak i mimo něj. Tato skutečnost výrazně pomohla zlepšit kvalitu života 
rodin pečujících o blízkého se zdravotním postižením a jejich integraci a 
postavení ve společnosti. 

ZAMĚSTNÁNÍ OSOB OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM VYLOU ČENÍM, ZAJIŠTĚNÍ 
VZDĚLÁVACÍCH PROGRAM Ů, ROZŠÍŘENÍ A ZKVALITN ĚNÍ SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB IC KLUBÍ ČKO 

Výstupy projektu z oblasti snižování nezaměstnanosti: 
Jednou z klíčových aktivit projektu bylo Individuální vzdělávání personálu našeho 
centra dle pracovního zařazení. Celkem 22 osob ohrožených sociální exkluzí 
využilo možnosti získání potřebné kvalifikace pro práci v našem centru, což jim  v 
dlouhodobějším horizontu umožní lepší pracovní uplatnění i na trhu práce. 

Celkově naše organizace v období 1. 4. 2006 – 30. 4. 2008 vytvořila 27 nových 
pracovních míst pro 32 osob z okresu Beroun, Rakovník a Rokycany. 
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DIECÉZNÍ CHARITA BRNO - OBLASTNÍ CHARITA JIHLAVA 
Jakubské náměstí 2, 586 01  Jihlava 

Tel.: +420 736 523 681, 567 523 671 email: marek.holemar@caritas.cz 

www.charitajihlava.cz 

Kontaktní osoba: Bc. Marek Holemá ř 

O NÁS 

Oblastní charita Jihlava 
je profesionální 
organizace, která 
poskytuje pomoc a 
podporu potřebným 
lidem a jejich okolí. 
Uplatňováním osobního 
přístupu, pracovníci i 
dobrovolníci kladou 
důraz na lidskou 
důstojnost a duchovní 
hodnotu každého 
člověka, usiluje o změnu 
postojů lidí vedoucí ke 
zvyšování společenské 
soudržnosti. 

Oblastní charita Jihlava vznikla 13. srpna 1992, jako dobrovolná aktivita lidí, kteří 
chtějí pomáhat bližnímu v nouzi, a to bez ohledu na jeho příslušnost k rase, 
národnosti a náboženskému vyznání. V současnosti je Oblastní charita Jihlava 
jednou z největších nestátních organizací, která působí v oblasti sociálně 
zdravotních služeb a jiných humanitárních aktivit v kraji Vysočina. Sídlí v Jihlavě a 
působí na území bývalého okresu Jihlava a na Dačicku. Oblastní charita Jihlava 
je základní organizační složkou Diecézní charity Brno, která je s ostatními 
diecézními charitami sdružena v Charitě Česká republika, členem svazku Caritas 
Internationalis.  

Hlavními cílovými skupinami jsou senioři, zdravotně postižení, mládež ohrožená 
sociální exkluzí, nezaměstnaná mládež s nízkou kvalifikací, romská komunita a 
jejich specifické problémy, osoby zneužívající návykové látky a další osoby v 
nepříznivé sociální situaci.  

Oblastní charita Jihlava v současné době provozuje 8 profesionálních zařízení se 
službami sociální péče (Charitní pečovatelská služba v Jihlavě, Kamenici, Lukách 
nad Jihlavou, Telči, Nové Říši, Kostelci, Janštejně a Domovinka v Dačicích),7 
profesionálních zařízení sociální prevence (Erko - nízkoprahové zařízení pro 
romskou mládež, Centrum prevence Vrakbar, Nízkoprahový klub Vrakbar, 
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Centrum U Větrníku - kontaktní centrum, Malá řemesla, Restart - rekvalifikační a 
vzdělávací středisko, Aktivizace seniorů), Charitní ošetřovatelskou službu a 
Dobrovolnické centrum. Vedle profesionálních zařízení Oblastní charita 
organizuje ještě 4 dobrovolné farní charity.  

Oblastní charita Jihlava měla v roce 2008 téměř 80 zaměstnanců a hospodařila 
s rozpočtem více než 31,5 mil. korun.   

MALÁ ŘEMESLA JIHLAVA 

Malá řemesla jsou příležitostí pro nezaměstnané mladé lidi s nízkou úrovní 
vzdělání a kvalifikace zvýšit své šance uplatnit se na trhu práce a zahájit 
samostatný život. Služba je realizována jako šestiměsiční výchovný, vzdělávací a 
pracovní program. Ten účastníkům umožňuje nejen získání základních 
pracovních znalostí a dovedností, ale také motivaci pro vytvoření nebo 
znovuobnovení pracovních a sociálních návyků, které jsou pro následný 
samostatný život nezbytné. Důležitý je individuální přístup k účastníkům 
programu, který eliminuje předchozí studijní zklamání a neúspěchy a předchází 
předčasnému vypadnutí z programu. Během programu získají účastníci doklad o 
rekvalifikaci ve zvoleném řemeslném oboru, který je důležitý při následném 
hledání pracovního uplatnění, které je cílem celého programu. Program počítá s 
aktivní pomocí a podporou při hledání zaměstnání pro absolventy.  

Zařízení Malých řemesel se věnuje nezaměstnané mládeži, která nedosáhla na 
vyšší úroveň vzdělání než základní školu a to z důvodu nejrůznějších sociálních 
handicapů, kterými jsou například výchovné problémy ve škole, problémy v 
rodině, zneužívání drog a alkoholu, méně závažná trestná činnost, příslušnost k 
etnickým menšinám, ústavní výchova a podobně. U většiny účastníků programu 
Malých řemesel dochází ke kombinaci těchto handicapů. Tato cílová skupina má 
potíže s uplatněním na trhu práce kvůli nízké kvalifikaci a kvůli nedostatku 
pracovních znalostí, dovedností a návyků. Proto program Malých řemesel, aby 
mohl být úspěšný, kombinuje oblasti motivace, výchovy, vzdělávání a 
zaměstnávání. 

Malá řemesla jsou 
profesionálním zařízením, 
jehož cílem je poskytnout 
nezaměstnané mládeži s 
neukončeným vzděláním 
rovný přístup ke vzdělání, 
kvalifikaci a uplatnit je na trhu 
práce. K dispozici jsou nyní 
pětiměsíční rekvalifikační 
kurzy v oborech truhlářské, 
malířské, zahradnické práce, 
šíčka-švadlena a obor údržba 
bytových domů. Součástí 
těchto kurzů je nejen získání 
základních znalostí a 
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dovedností v daném oboru, ale také motivační práce na znovuobnovení 
pracovních a sociálních návyků, které jsou pro udržení budoucího pracovního 
místa nezbytné. Důležitý je individuální přístup k účastníkům kurzů, jehož cílem je 
nejen naučit, ale také k práci motivovat. Výuka probíhá v malých skupinách 4 – 6 
účastníků, které mají k dispozici jednoho mistra odborné výuky a jednoho 
sociálního asistenta. Program také počítá s aktivní pomocí při hledání zaměstnání 
po ukončení kurzu. 

Program Malých řemesel umí z osob, které jsou nezaměstnané a které nemají 
sebedůvěru, protože nemají zaměstnavatelům co nabídnout, vychovat osoby, 
které jsou zaučené vceněném řemeslném oboru a mají důvěry ve svoje 
schopnosti. Vybavíme je motivací a důvody proč pracovat, vybavíme je 
pracovními znalostmi a dovednostmi a díky spolupráci se soukromým sektorem a 
úřadem práce je v případě zájmu vybavíme i nabídkou vhodného pracovního 
místa. Tím se zcela změní jejich sociální status. Ze členů opomíjené a vyloučené 
skupiny se posunují do skupiny přijímaných a užitečných občanů. S tím je spojen 
růst jejich sebevědomí a sebeúcty, která je tak důležitá. Zařízení je efektivní i díky 
tomu, že spojilo úsilí všech klíčových hráčů, kteří by na poli zaměstnávání mohli 
cílové skupině prospět. Projekt spolupracuje velmi úzce s místní pobočkou úřadu 
práce v Jihlavě, s Hospodářskou komorou v Jihlavě, která pomáhá vytipovávat a 
získávat pro spolupráci vhodné zaměstnavatele z řad komerčních firem a pak 
samozřejmě s řadou konkrétních spolupracujících firem, které umožňují jednak 
získat účastníkům programu praxi ve svých provozech a jednak úspěšné 
absolventy zaměstnávají. 

Zařízení Malých řemesel svou činností přispívá k snižování nezaměstnanosti 
mládeže s nízkou kvalifikací v Jihlavě a okolí.   

PARK IN PARK  

Park in park byl projekt 
realizovaný v letech 2006 - 
2008 s podporou Evropského 
sociálního fondu, který se 
orientoval na podporu 
dlouhodobě nezaměstnané 
mládeže s nízkou úrovní 
kvalifikace. Cílem projektu 
bylo vhodnou formou 
vzdělávání zlepšit situaci 
cílové skupiny na trhu práce 
a současně přispět k jejich 
sociální integraci. Projektové 
aktivity byla zaměřeny 
především na vzdělávání, 
zvyšování kvalifikace, orientace na trhu práce a sociální integraci jak do 
společnosti tak na pracovní trh. V první fázi s názvem Orientace se jednalo 
převážně o aktivity zaměřené na činnost motivačně – orientačního charakteru, 
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které byly realizovány dle zpracované metodiky v průběhu 50 hodinového 
motivačního kurzu. Druhá fáze v délce šesti měsíců byla zaměřena na zvyšování 
dovedností a znalostí účastníků v oblasti vzdělávání a na upevňování sociálních a 
pracovních návyků. Součástí této druhé fáze nazvané kvalifikace byly 
dlouhodobé, 700 hodinové rekvalifikační kurzy, 70 hodinový vzdělávací kurz 
informačních technologií a pracovní program s názvem Park. Třetí fáze s názvem 
Integrace se soustředila na samotné uplatnění účastníků na trhu práce, případně 
na možnosti dalšího vzdělávání. Do této fáze projektu byli zapojeni lokální 
zaměstnavatelé. 

Projekt Park in park vycházel ze zkušeností s realizací projektu Malá řemesla a 
byl po dvouleté úspěšné realizaci ukončen v únoru roku 2008.   

OSTATNÍ PROJEKTY SOCIÁLNÍ PREVENCE OBLASTNÍ CHARITY  JIHLAVA 

ERKO Jihlava - nízkoprahové zařízení, jeho cílem je podpora při začleňování dětí 
a mládeže, především z romské etnické menšiny, které jsou ohroženy sociálním 
vyloučením, do většinové společnosti. 

Centrum U Větrníku - kontaktní centrum pro uživatele drog, jeho cílem je 
minimalizace potencionálních rizik a škod, které uživatelům, osobám blízkým a 
veřejnosti v kraji Vysočina mohou v důsledku užívání nelegálních nealkoholových 
drog nastat.  

Nízkoprahový klub Vrakbar - jeho cílem je pomáhat mladým lidem zlepšit jejich 
kvalitu života, předcházet sociálním rizikům, pomáhat jim orientovat se v jejich 
sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich aktuálních obtíží.  

Centrum primární prevence - jeho cílem je formou efektivní primární prevence 
přispívat k pozivitnímu vývoji dětí a mladých lidí, žáků a studentů ze 
spolupracujících škol v kraji Vysočina. 

Dobrovolnické centrum Jihlava - dobrovolnické centrum je součástí sítě 
dobrovolnických center Diecézní charity Brno. Svoji činnost zahájilo v září 2006. 
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GREEN DOORS, O. S. 
Jelení 15/196, 180 00 Praha 1 

Tel.: +420 777 913 059 email: personalistika@greendoors.cz 

www.greendoors.cz 

Kontaktní osoba: Svetlana Pokorná - Vrablecová  

O NÁS 

Občanské sdružení Green Doors vzniklo v roce 1993 z iniciativy pracovníků 
Denního psychoterapeutického sanatoria Nad Ondřejovem, kteří vnímali potřebu 
rozšířit zdravotní služby sanatoria o následnou rehabilitační péči. V první etapě 
své existence realizovalo sdružení řadu projektů zaměřených především na 
sociální rehabilitaci a volný čas. V roce 1997 byla otevřena první tréninková 
kavárna, jako první v České republice a to Café Na půl cesty. Od té doby se 
sdružení věnuje především pracovní rehabilitaci mladých lidí s krátkodobou 
zkušeností s duševním onemocněním. V roce 1998 - 2001 byla nabídka 
tréninkových pracovních míst pro klienty postupně rozšířena o tyto programy: 
tréninková dílna zaměřená na úklidové práce (1998),tréninková kavárna Klub V. 
kolona (1999), tréninková kavárna Klubu v Jelení (2000), Trafika Na bráně (2001-
2004). Kromě kaváren sdružení rozvinulo další programy s cílem rozšířit a 
zkvalitnit možnosti sociální rehabilitace a přípravy na zaměstnání. V letech 1999 
až 2006 postupně vznikaly tyto programy: Přechodné zaměstnávání ve 
Spřátelených kavárnách (1999), Program pracovního osobního rozvoje (2001), 
Job Club (2003), Terénní sociální práce a Sociální poradna (2004), Tréninková 
skupina sociálních dovedností (2005), Trénink kognitivních funkcí (2006) a 
Podporované zaměstnávání (2006). V roce 2007 byly v rámci projektu 
realizovaného v rámci Evropských sociálních fondů nově otevřeny tyto programy 
– Case management, poradenství práce s PC, výlety pro pacienty psychiatrické 
léčebny Bohnice.  

Občanské sdružení Green Doors vzniklo v roce 1993 z iniciativy pracovníků 
Denního psychoterapeutického sanatoria Nad Ondřejovem, kteří vnímali potřebu 
rozšířit zdravotní služby sanatoria o následnou rehabilitační péči. V první etapě 
své existence realizovalo sdružení řadu projektů zaměřených především na 
sociální rehabilitaci a volný čas. V roce 1997 byla otevřena první tréninková 
kavárna, jako první v České republice a to Café Na půl cesty. Od té doby se 
sdružení věnuje především pracovní rehabilitaci mladých lidí s krátkodobou 
zkušeností s duševním onemocněním. V roce 1998 - 2001 byla nabídka 
tréninkových pracovních míst pro klienty postupně rozšířena o tyto programy: 
tréninková dílna zaměřená na úklidové práce (1998),tréninková kavárna Klub V. 
kolona (1999), tréninková kavárna Klubu v Jelení (2000), Trafika Na bráně (2001-
2004). Kromě kaváren sdružení rozvinulo další programy s cílem rozšířit a 
zkvalitnit možnosti sociální rehabilitace a přípravy na zaměstnání. V letech 1999 
až 2006 postupně vznikaly tyto programy: Přechodné zaměstnávání ve 
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Spřátelených kavárnách (1999), Program pracovního osobního rozvoje (2001), 
Job Club (2003), Terénní sociální práce a Sociální poradna (2004), Tréninková 
skupina sociálních dovedností (2005), Trénink kognitivních funkcí (2006) a 
Podporované zaměstnávání (2006). V roce 2007 byly v rámci projektu 
realizovaného v rámci Evropských sociálních fondů nově otevřeny tyto programy 
– Case management, poradenství práce s PC, výlety pro pacienty psychiatrické 
léčebny Bohnice. 

TRÉNINKOVÁ KAVÁRNA A ÚKLIDOVÁ DÍLNA CAFÉ NA P ŮL CESTY 

„Café na půl cesty“ poskytuje intenzivní trénink pracovních a sociálních 
dovedností, který probíhá v prostředí otevřeném pro veřejnost, kde se koná řada 
kulturních akcí a kde se provozní zátěž blíží běžnému zaměstnání. 
Úklidová dílna, která je ke kavárně přidružená, je nácvikem základního 
pracovního režimu a jednoduchých pracovních dovedností, poskytuje méně 
náročný a pozvolný pracovní trénink s možností postupu do náročnějších 
programů. 

Co program nabízí: 
V této kavárně nabízíme tréninková místa práce za barem a další druhy práce s 
podporou terapeutů. 
Kavárna nabízí tréninková místa: 

• barman (2-5x týdně 4-8hod./den, práce i o víkendu) 
• roznos letáků 

Úklidová dílna nabízí tato pracovní místa:  
• úklid okolí kavárny, parku a přilehlých částí města (Po-Pá 2-3 hod./den ) 

Pro koho je program určen: 
Trénink je určen především mladým lidem s krátkou zkušeností s psychotickým 
onemocněním, kteří: 

• mají zájem o nácvik pracovních a sociálních dovedností v běžných 
pracovních situacích 

• chtějí se připravit na běžné zaměstnání nebo na studium  
• chtějí si ověřit své dovednosti, pracovat na zlepšení již nabytých 

dovedností či získat nové 

Jak program probíhá: 
Prostřednictvím tréninku na směnách se společně s terapeutem pracuje na 
získání nebo zlepšení základních pracovních a sociálních dovedností (organizace 
a plánování práce, soustředění, komunikace apod.). 
Spolu s klíčovým pracovníkem (patronem) se stanovují individuální cíle a plány, 
jak je možno těchto cílů dosáhnout a jak v tom může kavárna pomoci. 
Klíčový pracovník (patron) pomáhá řešit aktuální potíže při práci, dává zpětnou 
vazbu, učí konkrétním dovednostem, podporuje v naplnění cílů, pomáhá v 
přechodu do nového zaměstnání nebo do školy po ukončení rehabilitace. 

Jak p řispíváme ke snížení nezam ěstnanosti: 
• přípravou našich klientů na otevřený trh práce po skončení tréninku v 

kavárně 
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• 70% úspěšností v tomto procesu 
• prostřednictvím kulturních akcií pořádaných kavárnou, přispíváme k 

detigmatizaci duševně nemocných lidí a přispíváme tak ke změně postojů 
k této skupině a otevíráme tak větší možnosti jejich zaměstnání. 

• nabízíme širokou paletu návazných programů, jako doplnění k tréninku či 
po tréninku v kavárně, které také přispívají k úspěšnosti našich klientů na 
otevřeném trhu práce 

• v rámci programů začleňování na trh práce se intenzivně zabýváme i 
prací se zaměstnavateli a budoucími zaměstnavateli našich klientů 

• v neposlední řadě je i to, že jsme místem dobré praxe a stážovním 
místem pro studenty. Poskytováním stáží pro studenty se podílíme na 
jejich přípravě na budoucí povolání. 

ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE- PŘECHODNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ 
"SPŘÁTELENÉ KAVÁRNY A ORGANIZACE" ZA ČLEŇOVÁNÍ NA TRH 
PRÁCE- PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

Co program nabízí:  
• Nástup do běžného zaměstnání „nanečisto“ 
• Zjištění míry připravenosti na práci v nechráněných podmínkách 
• Získání dalších pracovních zkušeností, seznámení s novým pracovním 
kolektivem 
• Podporu v adaptaci na nové pracovní prostředí, v jednání se 
zaměstnavatelem a dojednávání pracovních podmínek, podporu 
samostatnosti na pracovišti. 

Jak program probíhá: 
V rámci společných schůzek hledá klient ve spolupráci s pracovním konzultantem 
podle potřeb klienta pracovní místo dle aktuální nabídky spřátelených kaváren a 
organizací.  
Pracovní konzultant dojednává nástup do zaměstnání, organizuje  a koordinuje 
společné schůzky se zaměstnavatelem, poskytuje podporu při řešení obtížných  
situací, v případě potřeby asistuje  přímo na pracovišti. V průběhu programu 
pracovní konzultant úzce spolupracuje s klíčovým pracovníkem klienta, dalšími 
odborníky a blízkými osobami, informuje o možnosti návazných služeb. 

Co program nabízí: 
• Pomoc při hledání vhodné práce společně s pracovním konzultantem 
• Informace o volném trhu práce.  
• Podpora v jednání se zaměstnavatelem, (dojednávání podmínek práce, pomoc 
s vyřizováním administrativy, doprovody na přijímací pohovory nebo  úřady). 
• Asistence dle dohody při zapracování na novém místě, nácvik dovedností 
potřebných k udržení pracovního místa.  
• Podpora v orientaci v novém pracovním prostředí, podpora při zaučení v 
činnostech, vytváření strategií pro samostatné fungování na pracovišti.  

Jak program probíhá: 
Program začíná informační schůzkou s  pracovním konzultantem, kde klient získá 
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informace o průběhu a možnostech podpory v programu a domluví se možná 
spolupráce.  

Společně s pracovním konzultantem se na individuálních schůzkách vytváří 
představa o vhodném pracovním místě, které odpovídá možnostem a přáním 
klienta a nabídce na trhu práce  (pracovní činnost, výše mzdy, úvazek, pracovní 
doba, pracovní prostředí apod.). 

Na schůzkách se plánují potřebné kroky, společně se zaměstnání vyhledává 
prostřednictvím inzerátů, internetu apod. V průběhu programu pracovní 
konzultant poskytuje podporu a pomoc v jednání se zaměstnavatelem, v hledání 
nových pracovních strategií a v řešení možných obtížných situací v zaměstnání, v 
případě potřeby asistuje  přímo na pracovišti, informuje o možnosti dalších 
služeb. 
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OBČANSKÁ PORADNA T ŘEBÍČ 
Přerovského 126/6, 674 01 Třebíč 

Tel.: +420 724 304 718 email: obcanskaporadna@seznam.cz 

www.optrebic.ic.cz 

Kontaktní osoba: Bc. Eva Kr čková  

O NÁS 

Občanská poradna Třebíč zahájila svoji činnost pod záštitou Města Třebíč v říjnu 
1999 a od té doby poskytuje rady, informace, aktivní pomoc všem, kteří se na ni 
obrátí v nepříznivé životní situaci. Od ledna 2000 se poradna jako organizace 
osamostatnila a stala se tak nedílnou součástí nabídky sociálních služeb v 
Třebíči. Poradna pomáhá a zajišťuje, aby uživatel služby netrpěl neznalostí svých 
práv a povinností, neznalostí dostupných služeb a nebo neschopností účinně 
vyjádřit své potřeby. Služba je poskytována všem občanům v prostorách poradny 
na ul. Přerovského 126/6 v Třebíči . 

Cílem občanské poradny je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní 
situace, řešit ji prostřednictvím bezplatných, nestranných, nezávislých a 
diskrétních informací, rad a případné další pomoci včetně terénního poradenství a 
asistence. Vzhledem k legislativě (Zákon o sociálních službách) spadá občanské 
poradenství do oblasti odborného sociálního poradenství, tato služba musí být 
poskytována zcela bezplatně a proto je její financování zcela odkázáno na 
dotace.  

Občanská poradna Třebíč má zavedeny standardy kvality sociálních služeb dle 
zák.č. 108/2006. 

Poradna je členem Asociace občanských poraden ČR (dále jen AOP). AOP je 
zakládajícím členem první panevrospké organizace sdružující občanské poradny 
Citizen Advice International a zakládajícím členem Asociace sociálního 
poradenství. 

“SLADIT PRÁCI A RODINU DÁ PRÁCI” 

Zapojením do tohoto projektu v r.2009 jsme rozšířily síť tzv. proEquality poradkyň 
a poradců, kteří poskytují individuální poradenství znevýhodněným osobám 
usilujícím o návrat do zaměstnání. Chceme individuálním přístupem pomoci 
lidem, kteří se pohybují delší dobu mimo pracovní trh a potřebují se na cestě k 
novému pracovnímu uplatnění systematičtěji zorientovat ve své aktuální situaci a 
v možnostech na pracovním trhu. Projekt je zaměřen hlavně na cílovou skupinu -
ženy po mateřské a rodičovské dovolené s malými dětmi, usilující o návrat na trh 
práce.  

Projekt spolufinancuje Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V minulosti organizace 
realizovala projekt s názvem Poradenství  a asistence v pracovně právních 
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vztazích a zaměstnanosti, který byl finančně podpořen z ESF. Mezi stálou 
napídku bezplatných služeb poradny patří poradenství v oblasti zaměstatnosti a 
pracovně - právních vztahů. V loňském roce bylo v této oblasti poskytnuto 178 
konzultací. I v letošním roce se na poradnu obrací mnoho občanů s řešením této 
problematiky. Nejčastěji jde o skupiny mladých lidí s malými dětmi a lidí ve věku 
na 50 let.  

Poradenstvím v oblasti pracovně- právních vztahů organizace přispívá 
k snižování nezaměstnanosti formou bezplatného poradenství. Poskytuje rady  a 
informace jak se udržet na trhu práce, jaké mají občané práva a povinnosti.        

PORADENSTVÍ A ASISTENCE V PRACOVN ĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A 
ZAMĚSTNANOSTI 

Projekt byl zahájen v r.2006 a ukončen v r.2008. V rámci tohoto projektu jsme 
zprostředkovávali informace z oblasti: 

- zprostředkování zaměstnání 
- vznik a zánik pracovního poměru 
- ochrana zaměstnance 
- podpora v nezaměstnanosti 
- zvláštní podmínky žen a mladistvých 
- právo na odstupné, na dovolenou 
- vztahy na pracovišti a další.. 

V poradenství v pracovněprávních vztazích dále pokračujeme i v letošním roce, 
jedná se statisticky o naši druhou nejčastější poradenskou oblast. 

• Dluhová problematika a poradenství ohledně finanční gramotnosti 
• Terénní občanské poradenství 
• Poradenství obětem trestných činů a domácího násilí 
• Ekospotřebitelské poradenství 



83 
 

 

OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE  
V Ráji 732, Pardubice 

Tel.: +420 466 335 026, 775 296 843 email: info@charitapardubice.cz 

www.charitapardubice.cz 

Kontaktní osoba: Anna Čevorova  

O NÁS 

Oblastní charita Pardubice byla zřízena biskupem Karlem Otčenáškem v květnu 
1992. Patří k mezinárodní rodině organizací Caritas. Katolická církev zřizuje její 
střediska téměř všude, kde působí. Poslání charity je obsaženo v jejím názvu. 
Slovo "caritas" vyjadřuje lásku, která se projevuje službou člověka člověku, 
především tomu, který trpí. 

Posláním a cílem Oblastní charity Pardubice je pomáhat lidem v hmotné, sociální, 
zdravotní, duševní a duchovní nouzi. Cílovou skupinu tvoří občané Pardubicka, 
kteří si pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc nebo zdravotní postižení 
nejsou schopni zabespčovat sami nebo za pomocirodinných příslušníků své 
životní potřeby, které nejsou jinak odpovídajícím způsobem zajištěny. Další 
cílovou skupinou jsou lidé v tíživé hmotné, sociální nebo zdravotní nouzi, popř. 
lidé postiženi katastrofami v ČR a na celé, světě. 

PODANÉ RUCE 

Jedná se o projekt Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, číslo priority 3.1 
název: Aktivní politika zaměstnanosti - Opatření 3.1.1, název opatření: Posílení 
aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o 
zaměstnání. Oblast zásahu Politika trhu práce.  

Obsahem projektu je rozšíření stávající pečovatelské služby poskytované 
Oblastní charitou Pardubice (dále jen OCHP) do venkovských oblastí na 
Pardubicku, zřízení prádelny v Senior centru Moravany určené pro praní prádla 
klientům OCHP a neziskovým organizacím, přičemž v případě volné kapacity 
budou tyto služby zabezpečovány i pro civilní sektor. Dále bude vybudován 
provoz manipulace, třídění a zpracování textilu především z humanitárních sbírek 
k dalšímu využití s pracovištěm v Třebosicích.  

Projekt předpokládá rozšíření charitní pečovatelské služby a zavedení respitní 
(odlehčovací) péče v Moravanech, zřízení střediska charitní pečovatelské služby 
a respitní péče v Třebosicích s působností v mikroregionu "Za letištěm" a zřízení 
střediska charitní pečovatelské služby v Lázních Bohdaneč.  

COMMUNEM REDDERE 

Předmětem cílem tohoto projektu, který je financován Evropským sociálním 
fondem , a na němž Oblastní charita Pardubice spolupracuje s Caritasverband in 
Osnabrück, je zajištění dostupnosti sociálních služeb i v menších obcích (do 1000 
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obyvatel). Charita Osnabrück má se zajišťováním takových služeb dlouhodobou 
zkušenost. Model jejich práce je založen na partnerství s místními organizacemi a 
využíváním místních zdrojů. Na základě této dobré zkušenosti z Německa by 
podle tohoto modelu chtěla pracovat i pardubická charita a rozšířit tako 
dostupnost nabízených služeb.  

Oblastní charita Pardubice spolupracuje mnoho let s úřadem práce. 
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ORGANIZACE NEVIDOMÝCH  
Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava 

Tel.: +420 567 303 795, 608 805 838 email: on.ji@tiscali.cz 

www.organizacenevidomych.cz 

Kontaktní osoba: Pavel Hegner  

O NÁS 

Organizace nevidomých  je občanské sdružení, které bylo  vytvořeno v r. 2003 
jako výraz svobodné vůle členů vyvíjet činnost ve prospěch nevidomých a 
slabozrakých osob. Obhajuje jejich práva, potřeby a zájmy, účastní se na 
vytváření a fungování komplexního systému prevence a léčby zrakového 
postižení, sociální rehabilitaci a integraci nevidomých a slabozrakých. Sdružuje 
nevidomé a slabozraké osoby, poskytuje jim služby tak, aby bylo dosahováno 
maximální možné míry rovnocennosti těchto osob se zdravou veřejností. 
Sdružení působí v celé ČR. Hlavním cílem organizace je zmírnit negativní 
omezení způsobené zrakovým postižením. Jedním z hlavních úkolů Organizace 
nevidomých je vývoj, rozpracování a realizace programů zdravotní, sociální a 
pracovní rehabilitace, školení,vzdělávání, rekvalifikace a rekondice nevidomých a 
slabozrakých osob všech  věkových skupin. 

EDUKAČNÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 

Poskytujeme pracovně-právní poradenství nevidomým a zrakově postiženým,  
zajišťujeme pomoc při hledání zaměstnání, mapujeme situaci na trhu práce a 
spolupracujeme s úřady. Pořádáme specifické kurzy (job club), ve kterých učíme 
klienty dovednostem, které potřebují při jednání se zaměstnavatelem. Pořádáme 
rekondiční vzdělávací pobyty, školení a rekvalifikace. 

ORGANIZAČNĚ ADMINISTRATIVNÍ SERVIS ZRAKOV Ě POSTIŽENÝM 

V rámci tohoto projektu poskytujeme následující služby: 

a) sociální práce a poradenství  - poradíme, jak a kde zrakově postižený 
občan získá průkaz ZTP (ZTP/P) a jaké výhody má držitel tohoto průkazu, 
jaké dávky, příspěvky a kompenzační pomůcky může zrakově postižený 
občan získat, případně jej doprovodíme na příslušné úřady 

b) sociální rehabilatace  - instruktor praktické výchovy (sebeobsluhy) a 
prostorové orientace pomůže zrakově postiženému získat takové 
dovednosti, aby byl co nejméně závislý na svém okolí. Na instruktora se 
mohou obrátit i rodinní příslušníci a průvodci zrakově postiženého člověka, 
kteří potřebují informace o zásadách správného průvodcovství 

c) obsluha kompenza čních pom ůcek  - výuka klientů na PC s hlasovým 
nebo zvětšovacím programem, předvedení ostatních náročných 
kompenzačních pomůcek, jejich zaškolení.Vydáváme doporučení 
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kompenzačních pomůcek pro sociální odbor 

d) asisten ční služba  - doprovod, pomoc v domácnosti, úklid, nákup, 
předčítání, pomoc při výběru oblečení a jeho zašívání, pomoc při ručních 
pracích apod. 

e) průvodcovská a p ředčitatelská služba  - poskytujeme doprovody na 
úřady, k lékařům, na nákupy apod, předčítání 

f) volno časové aktivity  - společenský a informační klub, výlety, soutěže, 
kultura a sport. 
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VIDA  
V Horkách 12, 140 00 Praha 4 

Tel.: +420 233 372 668, 775 585 352 email: vida@vidacentrum.cz 

www.ivida.cz, www.vidacentrum.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Styblíková, Mgr. Mirka Podgornych  

O NÁS 

VIDA = špan ělsky život, Vize - Informace - D ůvěra - Asistence, Vida, co 
dokážeme 
Občanské sdružení VIDA je nestátní neziskovou organizací, která od roku 2003 
pracuje v oblasti duševního zdraví a nemoci. Bylo založeno k zajištění projektu 
Informačních center, který vytvořilo v roce 2001 CRPDZ. 
 
Poslání a dlouhodobý cíl - využít potenciál uživatelů péče o duševní zdraví. 
Občanské sdružení VIDA je celonárodní organizace lidí s duševním 
onemocněním, která smysluplně využívá osobní příběh k pomoci stejně 
nemocným lidem, rodičům a příbuzným, široké veřejnosti.  

Naše motto : „Komu je rady, tomu je pomoci.“ 

Záměrem všech činností VIDA je odpověď na čtyři potřeby: 
1. Využít potenciál uživatelů péče o duševní zdraví, jejich důvěrné znalosti 

nemoci, léčby a životních situací duševně nemocného člověka. 
2. Podat uživatelům péče potřebné zasvěcené informace o léčbě a životě, o 

řešení rozličných zátěžových situací, které s sebou nemoc nese, z 
pohledu toho, kdo sám tím vším prošel a ví tedy přesněji než profesionál, 
co se může stát a jaká řešení a postoje jsou nejschůdnější a současně 
životu a rehabilitaci nejpřínosnější (dobré zkušenosti). 

3. Dát uživatelům péče strukturovanou činnost, při níž by aktivně pomáhali a 
současně, skrze poskytování pomoci, se rehabilitovali. 

4. Napomáhat aktivizovat uživatelské hnutí. 

Hlavní činnost: 
- VIDA centra (informačně poradenská centra). 
- Mediální skupina (spolupráci na osvětových kampaních, natáčení dokumentů 
atd). 
- Skupina Prevence (přednášky a besedy na školách, informační akce atd.). 
- Aktivizace a podpora uživatelského hnutí (poradenská a asistenční činnost, 
pomoc při vzniku svépomocné skupiny, podpora spolupráce těchto organizací 
a skupin) 
- Participace na systémových změnách. 

VIDA CENTRA - INFORMAČNĚ PORADENSKÁ CENTRA PRO 
PROBLEMATIKU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ A NEMOCI (ODBORNÉ SOC IÁLNÍ 
PORADENSTVÍ) 
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VIDA centra jsou informačně poradenská centra pro problematiku duševního 
zdraví a nemoci - Brno, Jeseník, Kolín, Pardubice, Plzeň, Praha, Rakovník, Ústí 
nad Labem. Od roku 2007 jsou VIDA centra registrovanou sociální službou - 
odborné sociální poradenství. VIDA centra jsou vedena uživateli psychiatrických 
služeb s podporou profesionála.  

Poskytují podporu, "nízkoprahově" dostupné informace a rady v oblasti duševního 
zdraví a nemoci, o systému péče o duševní zdraví, o poskytovatelích a 
uživatelích služeb. Pomáhají klientovi orientovat se v náročné životní situaci. 
Cílovou skupinou jsou jak lidé s duševním onemocněním, tak i rodiče a příbuzní, 
široká veřejnost. 

Služba je poskytována v kanceláři a tzv. mobilním týmem, kdy poradci vyjíždějí za 
klienty do lůžkových zařízení, zejména psychiatrických léčeben, psychiatrických 
oddělení nemocnic či stacionářů. Dotaz lze také zavolat na služební telefon či 
napsat emailem. Poradci se účastní různých akcí typu Týdny duševního zdraví, 
Mezi ploty a spolupracují s jinými organizacemi na projektech. 

Zaměstnáváme lidi s duševním onemocněním, kteří na otevřeném trhu práce 
nemají moc šancí získat práci, vzděláváme je a rozvíjíme jejich dovednosti a 
schopnosti. Poskytujeme klientům poradenství v oblasti práce a to jak regulérní, 
tak i přechodného zaměstnávání či podporovaného nebo chráněných dílen. 
Našimi aktivitami pomáháme snižovat stigmatizaci lidí s duševním onemocněním 
a tak zvyšujeme možnost najít si práci na otevřeném trhu práce. 

Pracovníky níže uvedených programů jsou lidé s duševním onemocněním 

Program: Jak se žije s duševním onemocněním - pořádání besed a přednášek 
převážně na školách - ZŠ, SŠ, VOŠ,VŠ 

Program Mediální skupina - spolupráce na osvětových kampaních, sbírání 
příběhů, tvoření dokumentů, apod. 

Program Spolupráce - VIDA napomáhá rozvoji a spolupráci mezi uživatelskými 
organizacemi a svépomocnými skupinami. Každoročně pořádá setkání a výcvik, 
kde se sejdou zástupci těchto organizací a společně se vzdělávají v projektovém 
procesu + dalším tématem, které se každý rok mění. Všichni účastníci jsou 
motivováni ke spolupráci prostřednictvím vytvořeného miniprojekt, který spolu 
musí zrealizovat, vyúčtovat a sepsat závěrečnou zprávu. 
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ROMODROM   
Fantova 1783, 155 00 Praha 5 

Tel.: +420 222 212 823 email: info@romodrom.cz 

www.romodrom.cz 

Kontaktní osoba: Marie Gailová  

O NÁS 

Občanské sdružení Romodrom je nevládní nezisková organizace založená v roce 
2002 za účelem: 

- poskytování sociálních služeb a poradenství lidem v obtížných životních 
situacích 
- podpory dětí a mládeže ze sociálně vyloučeného prostředí 
- podpory principů demokratické společnosti. 

Posláním o.s.Romodrom je "Prosazování práv a integrace osob ohrožených 
sociálním vyloučením." Motto o.s. Romodrom: "Džanas peskero drom/ Známe 
svou cestu". 

Při naplňování našeho poslání se řídíme těmito zásadami: 

• poznat dobře prostředí, ve kterém klient a jeho rodina žije 
• pracovat s ohledem na specifické podmínky v těchto rodinách 
• porozumět příčinám nepříznivé situace 
• řešit sociální situaci komplexně jako soubor souvisejících příčin a 

následků 
• hledat taková řešení, která povedou k osamostatnění klienta. 

2002 - vznik sdružení, vznik Volnočasových programů, zázemí pro svou činnost 
má sdružení v prostorách MČ Praha 10 – Uhříněves, účast při řešení situace 
obyvatel v sociálně vyloučené lokalitě "Cihelna" v Praze 10 

2003 - vznik prvního programu v sociální oblasti - Vězeňského programu, první 
humanitární akce na pomoc lidem v krizové životní situaci Slovensko, probíhají 
Volnočasové programy 

2004 - probíhají Volnočasové programy, Vězeňský program se ealizuje pomocí 
dobrovolníků, kancelář sdružení se stěhuje z Prahy 10 - Uhříněvsi do centra 
Prahy, realizace projektu zaměřeného na prrimární prevenci drogových závislostí 

2005 - rozvoj Vězeňského programu – profesionalizace, probíhají Volnočasové 
programy, spuštění webových stránek www.romodrom.cz 

2006 - probíhá Vězeňský program, probíhají Volnočasové programy, vznik 
programu Romodrom pro regiony, vznik Pracovního programu Vinařice, sdružení 
se stěhuje do nových kanceláří - Mezibranký 3, Praha 1, sdružení inicijuje vznik 
Asociace poskytovatelů penitenciárních a postpenitenciárních služeb,  
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2007 - probíhá program Romodrom pro regiony, probíhá Vězeňský program, 
probíhá Pracovní program, slavnostní otevření truhlářské dílny, probíhají 
volnočasové programy, vznik programu lidských práv, projekt Znalostmi proti 
diskriminaci, registrace sociálních programů o.s.Romodrom jako sociální služby 
dle z. o sociálních službách 108/2006Sb, probíhá zavádění Standardů kvality 
sociálních služeb, probíhá spolupráce v rámci Asociace poskytovatelů 
penitenciálních a postpenitenciálních služeb 

2008 - probíhá program Romodrom pro regiony a rozšiřuje působnost do 6 krajů 
republiky, probíhá Vězeňský program, probíhá Pracovní program, probíhají 
Volnočasové programy, vznik Nizkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze, 
vstup sdružení do Koalice Společně do školy 

2009 - probíhá program Romodrom pro regiony, probíhá Vězeňský program, 
probíhá Pracovní program, probíhají Volnočsové aktivity, probíhá program 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, organizace se zapojuje v lokálním 
partnerství Agentury pro odstraňování sociálně vyloučených lokalit 

PROGRAM ROMODROM PRO REGIONY, VĚZEŇSKÝ SOCIÁLNÍ PROGRAM 

Romodrom pro regiony 

Cíle programu : integrace osob ohrožených sociálním vyloučením formou terénní 
sociální práce, propojení romských NNO poskytujících sociální služby 

Cílová skupina : osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

Charakteristika programu : program je zaměřen na poskytování terénní sociální 
práce v sociálně vyloučených romských lokalitách v šesti krajích České republiky.  

Terénní program je určen pro osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, 
především členů romské národnostní menšiny. Poslání programu je Pomoc 
rodinám a jednotlivcům v nepříznivé životní situaci v jejich přirozeném prostředí 
odborným sociálním poradenstvím. 

Oblasti podpory: 
• bydlení 
• řešení dluhů a exekucí 
• sociální dávky a dávky v hmotné nouzi 
• hospodaření a hygiena 
• uplatnění na trhu práce 
• výchova, školní záležitosti 
• důsledky trestné činnost  

Program prispívá ke snižování nezaměstnanosti integrací sociálně vyloučených 
osob a podle jejich zakázky se zaměřuje i na poradenství při nezaměstnanosti a 
hledání zaměstnání a  řešení problémů druhotně se nezaměstnanosti dotýkající. 

Vězeňský program 

Cíle programu : snížení rizika sociálního vyloučení osob opouštějících VTOS a 
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jejich rodin, předcházení recidivě osob propuštěných z VTOS, úspěšné začlenění 
uživatelů služby do společnosti  

Cílová skupina programu : osoby ve VTOS, osoby opouštějící VTOS, osoby po 
propuštění z VTOS, rodinní příslušníci těchto osob 

Charakteristika programu : sociální služba Vězeňský program je určena osobám 
dotčeným výkonem trestu odnětí svobody. Je poskytována se záměrem podpořit 
úspěšnou integraci těchto osob do společnosti. Program je koncipován jako 
prevence sociálně patologických jevů. Řadí mezi terénní sociální služby. Služba 
je poskytována osobám ve výkonu trestu odnětí svobody v prostorách věznice, 
jejich rodinné příslušníky (na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje) 
navštěvují terénní sociální pracovníci programu v jejich přirozeném prostředí. 
Uživatelům služby propuštěným z VTOS je služby poskytována také v kanceláři o. 
s. Romodrom.  

V souladu s cíli programu podporují terénní sociální pracovníci uživatele služby v 
prohloubení sebereflexe a vědomí zodpovědnosti za řešení své životní situace, 
ve zlepšení orientace ve společnosti a rozvoji dovedností nutných k naplňování 
životních potřeb, dále ve zvyšování motivace k uplatnění na trhu práce a v 
optimalizaci rodinných vztahů. 

Nástroji této podpory jsou motivační rozhovory, sociální poradenství, 
zprostředkování komunikace uživatele s institucemi a organizacemi, 
zprostředkování kontaktu odsouzeného a jeho blízkých.  

Zvýšené pozornosti se uživateli dostává v období kolem výstupu z VTOS, kdy mu 
pracovník pomáhá s hledáním ubytování a zaměstnání, s navázáním kontaktu s 
poskytovateli vhodných sociálních služeb, se zajištěním civilního šatstva apod. 
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TYFLO VYSOČINA JIHLAVA O.P.S . 
Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava 

Tel.: +420 567 155 083, 608 805 838 email: tyflo@seznam.cz  

www.tyflovysocina.cz 

Kontaktní osoba: Pavel Hegner  

O NÁS 

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která od roku 2002 
poskytuje služby a zájmové činnosti nevidomým a zrakově postiženým občanům 
v celé ČR, převážně však v Kraji Vysočina.  Hlavním cílem těchto služeb je 
zmírnit negativní omezení způsobené zrakovým postižením a integrace zrakově 
postižených občanů do společnosti. Naši instruktoři a asistenti  pracují s klienty 
buď přímo v jejich domácnostech nebo v sídle Tyflo Vysočina Jihlava, v 
Havlíčkově ulici č. 38, kde mají klienti k dispozici učebnu PC, dílnu na výuku 
pletení košíků, tkalcovství a keramiky, cvičnou kuchyňku, klubovnu. Vyučujeme a 
rozšiřujeme dovednosti zrakově postižených v celé šíři praktického života. 

ZÍSKÁNÍM SAMOSTATNOSTI DOSÁHNOUT INTEGRACE A ZAM ĚSTNÁNÍ 

Podstata projektu spočívá ve zmírnění negativních omezení způsobených 
zrakovým postižením, zařazením zrakově postižených do společenského a 
pracovního procesu a to získáním potřebných dovedností při používání 
kompenzačních pomůcek a tím co možná nejvyšší integraci zrakově postižených 
občanů. Cílem projektu je získat kvalifikované instruktory, kteří povedou kurzy pro 
zrakově postižené občany, zvýšit odborné vzdělání zaměstnanců, poskytnout 
zaměstnání dobrovolníkům (někteří z nich jsou zrakově postižení), zajistit 
klientům smysluplnější prožívání času. 

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ 

V rámci této služby poskytujeme: 
• právně sociální poradenský servis 
• pomoc v jednání s úřady 
• vyhledávání vhodných kompenzačních pomůcek, pomoc s jejich 

pořízením a získáním příspěvku na tyto pomůcky 
• pomoc se získáním průkazu ZTP, ZTP/P, příspěvku na dopravu, 

sociálních dávek a příspěvku na péči 
• pomoc s hledáním zaměstnání 

Sociální rehabilitace  - výuka Braillova  písma, psaní na Pichtově stroji, čtení 
hmatem, nácvik podpisu, výuka sebeobsluhy - vaření a péče o domácnost, výuka 
prostorové orientace - nácvik tras a chůze s holí, muzikoterapie, canisterapie, 
psychorehabilitace 
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Osobní asistence  - péče o vlastní osobu, obstarávání osobních záležitostí, 
pomoc při osobní hygieně, přípravě stravy a chodu domácnosti, výchovná a 
vzdělávací činnost pro klienta, kontakt se společností, terénní sociální péče 

Průvodcovská a p ředčitatelská služba -  doprovod k lékaři, na úřady, na výlety, 
za kulturou, sportem, na společenské akce, předčitatelské služby 

Sociáln ě terapeutické dílny -  služba napomáhá rozvoji hmatu a jemné motoriky 
při práci s různými materiály, 
práce v keramické dílně - točení na hrnčířském kruhu, glazování, modelování 
výroba proutěných výrobků,  tkaní na stavu, tkaní na rámečku,  drátkování, šití, 
pletení  

Sociáln ě aktiviza ční služby pro osoby se zdravotním postižením a pro 
seniory -  výuka práce na PC s hlasovým výstupem, výuka programů JAWS, 
Winmonitor, Zoomtext a další, výuka práce  s telefonem s hlasovým výstupem a 
televizní lupou, nácvik používání kompenzačních pomůcek, sportovní aktivity - 
showdown, bowling, šachy, lehká atletika, pořádání výletů a rekondičních pobytů, 
vydávání časopisu na černotisku, namluvené na audionosiči, v elektronické 
podobě, v Braillově písmu 

Centrum denních služeb  - při pobytu v centru denních služeb zajišťujeme 
pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, pomoc při stravování, možnost 
využívání kompenzačních pomůcek, tvůrčí řemeslné i umělecké práce, návštěvy 
divadel, koncertů, výstav, exkurze, přednášky besedy a setkávání při 
společenských aktivitách 
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ROZKOŠ BEZ RIZIKA 
Vlhká 10, 602 00 Brno 

Tel.: +420 545 578 565, 737 525 429 email: brno@rozkosbezrizika.cz   

www.rozkosbezrizika.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Gorgo ňová 

O NÁS 

Občanské sdružení Rozkoš bez rizika (R-R) vzniklo 10. 4. 1992 z iniciativy PhDr. 
Hany Malinové, CSc. Zhruba o rok později vznikla malá kancelář v Brně 
(provozující poradenskou linku) a zároveň streetworkerovský tým, který 
pravidelně dvakrát měsíčně obcházel brněnské noční kluby a pražské pouliční 
sexuální pracovnice. V roce 1995 bylo založeno poradenské centrum v Praze. Od 
roku 1998 začalo sdružení provozovat mobilní vyšetřovací jednotku, s jejíž 
pomocí se zdravotnické služby staly dostupné pro mnohem větší a ohroženější 
spektrum klientek. V roce 2005 došlo k rozšíření služeb sdružení  a podařilo se  
otevřít poradenské středisko  v centru Brna obdobně či dokonce lépe a 
samozřejmě moderněji vybavené než pražské centrum.  

Posláním sdružení je zmenšit sociální a zdravotní rizika postihující ženy pracující 
v sexbyznyse v České republice. Cílem občanského sdružení Rozkoš bez Rizika 
(dále jen R-R) je snížit výskyt pohlavních chorob a prevence HIV/AIDS, včetně 
snížení negativních sociálních důsledků spojených s provozováním prostituce. 
Tento cíl se sdružení snaží dosáhnout: 

- osvětovou a poradenskou činností (distribuce informací a prostředků 
prevence, psychosociální poradenství) a síťováním (zprostředkováním 
kontaktu na jiné instituce a zařízení); 
- poskytováním sociálních služeb spojených; 

a) s harmonizací jejich pracovního a osobního života, prevencí 
sociálního vyloučení 
b) s opuštěním prostituce a integrací do společnosti 

- poskytováním zdravotnických služeb (testování HIV a dalších pohlavních 
chorob) – ordinace Brno, Praha, mobilní ambulance; 
- a prosazování práv sexuálních pracovnice v právním a sociálním systému 
společnosti. 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Organizace R-R poskytuje odborné sociální poradenství ve střediscích v Brně a 
Praze. Odborné sociální poradenství je bezplatné. Všem příchozím poskytujeme 
základní sociální poradenství (potřebné informace přispívající k řešení jejich 
nepříznivé sociální situace, zejm. předání kontaktu na vhodnou službu). Služba 
odborného sociálního poradenství je dobrovolná, může být i anonymní. Klientka 
nemusí čerpat všechny nabízené služby, sama si zvolí, kterých služeb využije a v 
jakém rozsahu. V rozhodování o směřování a cílech intervence má klientka 
konečné a rozhodující slovo. Sociální pracovnice respektuje rozhodnutí klientek. 
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Odborné sociální poradenství má za účel pomoci lidem v nepříznivé sociální 
situaci. Má pomoci klientkám identifikovat a efektivně řešit tíživé životní situace, 
zmírňovat dopady těchto situací na život a sociální situaci klientky a jejích 
nejbližších. Poskytnout podporu při řešení různých životních situací a událostí, 
včetně případného opuštění práce v sex byznyse. Vycházet klientkám vstříc a 
pomoci jim v oblastech sociálního života, které samy zvládají s obtížemi, pomoci 
klientkám do budoucna tyto situace zvládat samostatně.  

Sociální pracovnice  mimo jiné motivují klientky ke změně zaměstnání, poskytují 
pomoc při sepsání životopisu, nácviku pohovorů, předávají informace o volných 
pracovních místech, posilují sebehodnocení klientek. Klientky mají k dispozici 
počítač a internet k vyhledávání pracovních míst. 

TERÉNNÍ PROGRAMY 

Působnost organizace je celorepubliková. Terénní týmy navštěvují místa 
s nabídkou placených sexuálních služeb a kontaktují klientky. Sociální a zdravotní 
pracovnice předávají klientkám prostředky prevence proti násilí, prostředky 
prevence pro bezpečný sex, brožury a informační letáky o rizicích souvisejících 
s provozováním jejich činnosti. Provádí rychlotesty na HIV a syfilis a předtestové 
a potestové poradenství. Poskytují sociální poradenství. Motivují klientky 
k návštěvám středisek v Brně a Praze nebo i jiných zařízení, kde se poskytuje 
odborné sociální poradenství (viz. výše) a další potřebné služby. 

Divadelní soubor Rozkoš (divadlo jako substituční droga), ve kterém účinkují 
klientky, pracovnice a příznivci sdružení. Soubor mj. pravidelně vystupuje na 
mezinárodním semináři AIDS, DROGY a MY v Poděbradech. 
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU PRAHA 9  
Lovosická 610/21, 190 00 Praha 9 

Tel.: +420 286 581 591, 604 298 492 email: nevosadova@cvcpraha 9.cz 

www.cvcpraha9.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Nevosadová  

O NÁS 

Občanské sdružení bylo 
zaregistrováno v roce 2000 a 
v roce 2006 získalo do 
pronájmu areál na Praze 9. 
Činnost sdružení je 
zaměřena na vzdělávací, 
sportovní, kulturní a ostatní 
volnočasové aktivity pro děti, 
mládež a dospělé z Prahy 9 a 
širokého okolí. Cílem je 
nabízet nejen zajímavé, ale i 
finančně dostupné služby tak, 
aby možnost aktivního 
trávení volného času  byla 
otevřena všem bez rozdílu 
věku či schopností. Obecným posláním sdružení je rozvoj občanské společnosti a 
rozvoj místní pospolitosti. 

Zakladatelům chyběly na Proseku a v jeho okolí aktivity pro děti a mládež a také 
zařízení, které by nabízelo program pro volný čas dětí i dospělých. Od roku 2005 
sdružení organizovalo sportovní soutěže a aktivity pro děti a mládež: Den dětí, 
Prosecké bikování.  

V roce 2006 se konalo 
slavnostní otevření budovy a 
sportoviště v areálu Střední 
průmyslové školy na Proseku. 
Celý areál byl díky Magistrátu 
hl. města Prahy nově 
zrekonstruován a jako 
nájemce jej začalo využívat 
pro potřeby občanů naše 
občanské sdružení. První 
seminář se věnoval možnosti 
internetové prezentace v 
neziskovém sektoru, konal se 
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v rámci kampaně 30 dní pro neziskový sektor. Další semináře byly pro 
pedagogické pracovníky o šikaně a pro veřejnost za spolupráce Asociací 
mediátorů ČR seminář o možnostech řešení konfliktů v rodině. Od roku 2006 do 
roku 2008 probíhala jazyková soutěž Hezky česky, která byla určena pražským 
středoškolákům a kladla si za cíl zvýšit atraktivitu českého jazyka  pro mládež 
hravou soutěžní formou. Během podzimu 2006 se rozběhl pravidelný provoz a 
nabídka volnočasových aktivit. Začal pracovat rodinný Klub Andersen, který 
nabízel dětem všech věkových kategorií možnost přijít do jeho prostor a strávit v 
něm volný čas v kolektivu dětí. Klub pořádal také jednorázové akce, výtvarné 
dílny a tématická odpoledne jako jsou Dušičky, Mikuláš, Velikonoční tvoření, 
Vánoční posezení, sportovní odpoledne apod. V roce 2007 se konaly semináře 
pro učitele Poruchy komunikace u mladších dětí a seminář Výchova a vzdělávání 
dětí s autismem ve spolupráci s organizací Apla. Kromě toho také navazovaly 
další aktivity, doučování, výchovné poradenství, logopedie, cvičení dětí. Za 
podpory MŠMT proběhl projekt vyučování českého jazyka pro cizince. Také se 
podařilo zahájit několik jazykových a PC kurzů pro dospělé, které využívali hlavně 
rodiče na rodičovské dovolené, protože ke kurzu byla nabízena možnost hlídání 
dětí. Podobně byl využíván i internet v počítačové učebně. Velké oblibě se vždy 
těšilo kondiční cvičení pro ženy, převážně novinka pilates. Součástí nabídky pro 
návštěvníky vždy bylo multifunkční hřiště s běžeckým oválem, které je během 
celého týdne volně přístupné dětem, mládeži a za poplatek dospělým. Pro malé 
děti je určeno dětské hřiště s herními prvky. V roce 2008 se Centrum volného 
času stalo funkčním komunitním centrem. Za podpory MPSV proběhl projekt Zpět 
do světa zaměřený na vzdělávání pro osoby na rodičovské dovolené a osoby 
ohrožené sociálním vyloučením a sníženou cenou na trhu práce. Dále proběhlo 
velké množství jednorázových aktivit zaměřených na komunitu. V roce 2009 se 
zavádí nové kroužky pro děti, otvírá se program Chvilky bez maminky a hlídání 
dětí pro matky, které navštěvují jazykové skupiny a připravují se na nástup do 
zaměstnání po mateřské dovolené.   

V roce 2008 proběhl za přispění MPSV projekt Zpět do světa zaměřený na 
vzdělávání pro osoby na rodičovské dovolené a osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a sníženou cenou 
na trhu práce.  

V roce 2009 se  zavádí nové 
kroužky pro děti, otvírá se 
program Chvilky bez maminky a 
hlídání dětí pro matky, které 
navštěvují jazykové skupiny a 
připravují se na nástup do 
zaměstnání po mateřské 
dovolené.  

Náš nejdůležitější projekt byl 
Zpět do světa. Jednalo se o 
specifické vzdělávací jazykové 
kurzy, PC kurzy a kurzy 
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osobního rozvoje, psychohygieny a pracovní integrace v malé skupině dle 
pokročilosti uživatelů. Na tento projekt dále navazují nové jazykové kurzy, 
převážně výuka anglického jazyka. Ke všem kurzům a programům nabízme 
hlídání dětí, abychom pokryli potřebu matek ke zvýšení konkurecenceschopnosti 
na trhu práce.Ke snižování nezaměstnanosti  přispíváme sociální integrací matek 
na mateřské dovolené a jejich vzděláváním a také v oblasti IT vzděláváním 
seniorů. Jako nepřímou podporu lze uvést hlídání dětí v programu dopolední 
miniškolky. Hllídání dětí umožňuje zaměstnání matek na částečný úvazek. 

KROUŽKY PRO DĚTI, DOUČOVÁNÍ, PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, 
CVIČENÍ PRO ŽENY, PROJEKT MALÍ ŠIKULOVÉ, JEDNORÁZOVÉ AK CE 

Centrum poskytuje služby 
v podobě kroužků pro děti od 2 
let. Jedná se o angličtinu pro 
maminky s dětmi, aj pro 
nejmenší, aj pro prvňáky, 
zpívánky, výtvarný 
kroužek,kreativní studio, 
sportovní kroužky- minitanečky, 
sportovní hry, dětský aerobik, 
cvičení hrou. Individuální 
doučování je určeno pro žáky 
základních i středních škol. 
Aerobní cvičení nebo  pilates 
mohou využít všichni dospělí. 

Na projekt Malí šikulové přispěl MHMP, jedná se o  tvořivá odpoledne pro rodiče 
s dětmi. Cílem projektu je vést děti k účelnému a smysluplnému trávení volného 
času, integrovat děti se speciálními potřebami a děti ze sociálně slabých rodin 
mezi zdravé děti do běžného prostředí formou setkávání v tvořivých dílnách. Děti 
zde formou arteterapie rozvíjí cit pro malování, duševní a harmonický vývoj, naučí 
se trpělivosti, porozumění a pomoci druhým dětem a dětem se zdravotním 
postižením. Centrum volného času zajišťuje za podpory MČ Praha 9 po celou 
dobu svého fungování jednorázové akce dle ročního období určené především 
pro děti předškolního a mladšího školního věku. Jejich cílem je podpořit komunitní 

života zpříjemnit dětem i dospělým 
volný čas. Tuto aktivitu chápeme 
jako jeden ze způsobů, jak 
předcházet pozdějšímu 
společensky nepřijatelnému 
chování (především užívání drog a 
dalším kriminálním aktivitám). 
Projekt doplňujeme nabídkou 
sportovních aktivit, které mají vést 
děti ke zdravému životnímu stylu.  
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KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA, O. S.  
Komenského 432, 530 03 Pardubice 

Tel.: +420 461 031 821 email: machova@konep.cz; kancelar@konep.cz 

www.konep.cz; www.nevladky.cz 

Kontaktní osoba: Bc. Jana Machová  

O NÁS 

Koalice nevládek Pardubicka, o. s. (KONEP) je otevřeným sdružením 
neziskových organizací, které působí v Pardubickém kraji. Dlouhodobým cílem 
Koalice je podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušenosti a pomáhat v 
rozvoji neziskových organizací. Koalice vznikla v roce 1998, jako samostatná 
organizace funguje od roku 2004. Koalici finančně podporují Pardubický kraj a 
Evropská unie. 

Historie KONEP sahá do roku 1998, kdy se sdružilo několik neziskových 
organizací, které měly historii a založily neformální uskupení Komunitní koalice 
NNO na Pardubicku. Důvodem sdružení byla potřeba zlepšit postavení 
neziskových organizací v místě svého působení a posílení prestiže neziskového 
sektoru jako celku.V závěru roku 1999 se konala první krajská konference NNO 
Pardubického kraje. V roce 2003 vyjádřil Pardubický kraj podporu vzniku 
Informačně - servisního centra pro NNO.  

Vznik Koalice nevládek Pardubicka se datuje k 18.10.2004, sdružení zakládalo 10 
nestátních neziskových organizací.Od 28. 11. 2007 je neziskovým organizacím  
z Pardubického kraje otevřena stálá poradenská kancelář. Kancelář poskytuje 
neziskovým organizacím účetní, ekonomické a daňové poradenství, poradenství 
v oblasti čerpání dotací z fondů EU. KONEP se zabývá iniciací a vznikem 
společných partnerských projektů financovaných z evropských fondů. 

RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ - OBDOBÍ R ŮSTU 

Projekt Rodičovská dovolená - období růstu se zaměřuje na vzdělávání rodičů v 
Pardubickém kraji, vracejících se po rodičovské dovolené na trh práce. Účelem 
projektu je napomoci (zejména) matkám s malými dětmi vrátit se bezproblémově 
na trh práce. Projekt se zaměřuje na oblast aktivizace, vzdělávání a zapojení 
cílové skupiny do aktivní činnosti v mateřských a rodičovských centrech. 

Potřebnost projektu vyplývá z dlouhodobé poptávky cílové skupiny ověřené 
výzkumem mezi 175 respondenty. Tím, že se rodiče pečující o dítě dostávají do 
sociální izolace a ztrácejí kontakt se svou profesí, mají ztíženou situaci na trhu 
práce. Hlavní potřebou rodičů v oblasti pracovních kompetencí je: 
* aktivizovat, zvýšit sebevědomí 
* zapojit se do smysluplných aktivit 
* udržet si profesní dovednosti 
* udržovat a rozvíjet měkké dovednosti (komunikační, organizační)   
Tyto potřeby naplní projekt: 
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* vytvořením 1 aktivizačně vzdělávacího kurzu Rodiče do práce a proškolením 80 
osob 
* vytvořením 1 vzdělávací systému "Modelové pozice" a jeho pilotním zavedením 
u 3 partnerů a proškolením 17 osob 
* zajištěním hlídání dětí během vzdělávacích aktivit 

Realizací projektu přispívá Koalice nevládek Pardubicka ke snižování 
nezaměstnanosti, snaží se pomocí vzdělávání usnadnit matkám po rodičovské 
dovolené návrat na trh práce.  

AKTIVNÍ RODIČE 

Projekt Aktivní rodiče se zaměřuje na udržení a rozšíření programů mateřských a 
rodičovských center (MRC) v Pardubickém kraji. Centra se orientují zejména na 
RODIČE na mateřské a rodičovské dovolené a jejich děti. Účelem programů 
center je umožnit (zejména) matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se 
celodenní péčí o dítě dostávají, a podpořit je tak v návratu na trh práce. 

Hlavní cíle projektu: 

1/ resocializovat rodiče na mateřské a rodičovské dovolené - resocializace 920 a 
proškolení 180 různých osob vedoucí ke zlepšení předpokladů rodičů pro 
úspěšný návrat na trh práce - formou zajištění vhodného programu v 6 
mateřských a rodičovských centrech (MRC) v Pardubickém kraji v rozsahu 132 
hodin týdně (34 hod. týdně v období školních prázdnin) 

2/ navázat a rozšířit spolupráci v síti a se samosprávami - kulaté stoly a 26 
individuálních jednání s reprezentanty samospráv - s cílem zvýšit zájem 
samospráv o podporu rodiny (např. zapojit do projektu Rodinné pasy nebo 
Společnost přátelská rodině); 4 workshopy MRC s cílem zvyšovat kvalitu a rozsah 
služeb a podpořit stabilitu center.     

COMMUNEM REDDERE 

Projekt Communem Reddere je zaměřen na přenos know-how a příkladů dobré 
praxe zejména v oblasti budování skutečných partnerství mezi nestátními 
neziskovými organizacemi. 
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CHARITA OSTRAVA 
Kořenského 17, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

Tel.: +420 596 621 094, 731 625 763 email: ostrava@caritas.cz 

www.ostrava.caritas.cz 

Kontaktní osoba: Bc. Martin Pražák, Dis  

O NÁS 

Charita Ostrava je evidovanou právnickou osobou se samostatnou právní 
subjektivitou, která působí jako účelové zařízení římskokatolické církve v oblasti 
sociální, zdravotní a humanitární pomoci potřebným lidem a lidem v nouzi. 
Charita Ostrava vznikla v roce 1991. Na úplném počátku realizovala jako 
dobrovolnická organizace především humanitární aktivity zaměřené na pomoc 
uprchlíkům. Již od roku 1992 došlo k profesionalizaci organizace a následně se  
Charita Ostrava v rámci své strategie v oblasti sociálních a zdravotních aktivit 
zaměřila především na pomoc třem cílovým skupinám. K těm patřily osoby 
ohrožené sociálním vyloučením včetně osob bez přístřeší, senioři a dále osoby se 
zdravotním postižením. Od roku 2004 se spektrum činností rozšířilo o služby 
zaměřené na oblast pomoci lidem s duševním postižením a od roku 2005 na 
cílovou skupinu lidí v terminálním stadiu života. Z hlediska teritoriálního 
organizace působí v ostravském regionu s tím, že dvě střediska – osobní 
asistence pro osoby se zdravotním postižením a Charitní dům Salvator – domov 
se zvláštním režimem pro osoby se specifickými potřebami domu, realizují své 
služby na Opavsku resp. V Krnově. V současné době organizace poskytuje 19 
sociálních služeb, 2 zdravotní hospicové služby, provozuje 2 dobrovolnická centra 
a uskutečňuje aktivity v oblasti rodinné politiky. Jednotlivé činnosti jsou  
zajišťovány prostřednictvím 242 kmenových zaměstnanců, 60 externích 
spolupracovníků a cca 100 dobrovolníků. Charita Ostrava je složkou Charity 
Česká republika a také složkou Diecézní charity ostravsko-opavské.   

RODIČOVSKÉ CENTRUM KLUBÍ ČKO - PODPORA NÁVRATU RODI ČŮ DO 
ZAMĚSTNÁNÍ     

Cílem projektu financovaného z programu ESF - OP LZZ je poskytování služeb 
rodičům pečujícím o děti předškolního věku za účelem pomoci při zpětném 
návratu rodiče na trh práce. Důvodem pro realizaci předloženého projektu je 
zjištění, že rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené mají potřeby vzdělávat 
se v průběhu rodičovské dovolené a připravovat se tak na znovunavrácení se 
zpět do zaměstnání. Cílovou skupinou jsou ženy se základním vzděláním a s 
nízkou úrovní kvalifikace, nezaměstnané ženy vracející se po rodičovské 
dovolené na trh práce, dlouhodobě nezaměstnané ženy, ženy s malými dětmi, 
ženy s nízkou úrovní kvalifikace, muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi 
a rodiče samoživitelé. Jedná se o  velice ohroženou skupinu, která má z důvodu 
velké odmlky nebo úplné ztráty zaměstnání malou naději na znovunalezení 
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pracovního místa. Tato skupina lidí patří do současné klientely Rodičovského 
centra Klubíčko, v němž bude projekt realizován. Účel projektu je zaměřený na 
rozšiřování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a zvyšování zaměstnatelnosti 
cílových skupin. Toho lze dosáhnout pomocí podpory aktivit zaměřených na 
získávání nových dovedností a znalostí potřebných k návratu na trh práce. V 
rámci projektu budou otevřeny výukové kurzy, které napomůžou klientům k 
získání větší sebedůvěry při hledání pracovního uplatnění. Rodičovské centrum 
Klubíčko, v jehož prostorách je projekt realizován, nabídne v rámci uskutečnění 
projektu program, který vede k zabránění odloučení účasti na společenském 
životě obzvláště pracovním, jehož byli rodiče součástí před nástupem na 
mateřskou dovolenou. Program, kterým disponuje Rodičovské centrum, 
umožňuje rozvíjet vzájemnou podporu rodin s malými dětmi. V průběhu konání 
výukových kurzů poskytne centrum bezplatné hlídání dětí. 

K hlavním aktivitám projektu patří: kurs udržení kontaktu se společenským 
prostředím; přednášky na téma zaměstnanecké právo pro klienty RC Klubíčko; 
seminář s nabídkou rekvalifikačních kurzů ÚP; jazykové kurzy pro klienty RC 
Klubíčko; počítačové kurzy pro klienty RC Klubíčko 

Projekt Cesta k domovu, podporovaný v roce 2009 z programu ROP. Smyslem 
projektu je rekonstrukce a modernizace Charitního domu sv. Františka pro osoby 
bez přístřeší. Modernizací dojde k zajištění lepšího využívání zařízení sloužícího 
ke společenské reintegraci osob ohrožených sociálním vyloučením a umožnění 
jejich návratu na do společnosti a na trh práce. Jedním z cílů zařízení je 
minimalizace jejich závislosti na sociální pomoci. 

Projekt Rozvoj komunitních služeb pro osoby se specifickými potřebami žijícími v 
rehabilitačním areálu. Projekt byl podpořen dotací v rámci programu Phare 2003 - 
RLZ. Cílem projektu bylo zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením 
žijícím v sociálně znevýhodňujícím prostředí, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím a rozšíření nabídky pracovních příležitostí, vzdělávání 
a prosazování práv a oprávněných zájmů. V rámci projektu vzniklo chráněné 
pracoviště, v rámci kterého našlo zaměstnání 10 osob se zdravotním postižením. 

 Projekt Cesta z beznaděje podporovaná dotací z programu Phare 2003 - RLZ. 
Cílem projektu byla komplexní integrace včetně poradenství v oblasti 
zaměstnaneckých příležitostí pro osoby sociálně vyloučené - matky v tísni a lidi 
bez přístřeší. V rámci projektu byly poskytnuty služby 1674 klientům a bylo 
poskytnuto 11 197 konzultací. 

Ve své činnosti realizuje Charita Ostrava t ři programy pomoci:  

A) Komplexní program pomoci částečně či plně imobilním seniorům, v rámci 
kterého nabízí služby Charitní pečovatelské služby - středisko Tereza, Charitního 
domu sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů a denní centrum pro 
seniory, Charitního domu sv. Václava-domova pokojného stáří, Hospic sv. Lukáše 
- odlehčovací služby, Charitního střediska Gabriel-denního a komunitního centra 
pro seniory, Charitního domu Salvator Krnov - domova pro osoby se specifickými 
potřebami. V areálu rehabilitačního zařízení v Hrabyni charita realizuje služby 
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Střediska osobní asistence a Pečovatelské služby pro osoby se zdravotním 
postižením. Seniorům, kteří se chtějí vzájemně setkávat a trávit společně část 
svého volného času, nabízí organizace aktivity Senior klubu. Aktivitou, která 
prostupuje činností všech charitních středisek je Dobrovolnické hnutí.  

B) Komplexní program pomoci lidem v krizových situacích, v rámci kterého 
provozuje organizace Charitní středisko poradenských a sociálních služeb; 
Charitní středisko M. Magone, ve kterém zabezpečuje nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež, krizovou pomoc a Rodičovské centrum Klubíčko pro rodiče s dětmi 
na rodičovské dovolené. Dále zajišťuje provoz Charitního domu sv. Františka-
azylového domu, noclehárny a kontaktního místa pro osoby v nouzi a Charitní 
dům sv. Zdislavy-azylový dům pro matky v tísni. Součástí těchto zařízení jsou 
Startovací byty a sociální rehabilitace, jejichž cílem je sociální začleňování osob 
ohrožených sociálním vyloučením. 

C) Program pomoci lidem v terminálním stadiu života, v rámci kterého jsou v 
Hospici sv. Lukáše v Ostravě – Výškovicích poskytovány rezidenční hospicové 
služby a terénní hospicové služby, které nabízí ostravská charitní Mobilní 
hospicová  jednotka. Služby jsou provázány s další pomocí, a to  v oblasti 
doprovázení umírajících lidí. Tuto službu poskytují vyškolení dobrovolníci 
působící v rámci charitního Dobrovolnického hospicového hnutí. 
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O.S. ČLOVĚK ZPĚT K ČLOVĚKU   
Samopše 15, 285 06 Sázava 

Tel.: +420 327 321 922 email: n.samopse@worldonline.cz 

www.ddpsamopse.cz 

Kontaktní osoba: Ing. Blanka Stárková  

O NÁS 

Občanské sdružení Člověk zpět k člověku vzniklo registrací MVČR v roce 1992. 
Od roku 1996 celoročně poskytuje sociální služby s ambulantní zdravotní péčí 
osobám trpícím Alzeheimerovou demencí. Místem pobytu seniorů jsou Samopše 
u Sázavy. Do zařízení, které poskytuje služby cca 45 klientům, dochází z regionu 
Kutná Hora tři lékaři – praktický lékař, psychiatr a chirurg. Organizace 
zaměstnává cca 40 zaměstnanců, kteří dojíždějí z okolních vesnic, kde nemají 
žádnou pracovní příležitost. 

Pro svojí činnost v sociální oblasti získalo o.s. pro Dům domácí péče v 
Samopších registraci dle zákona č.108/2006 Sb. jako domov pro seniory se 
zvláštním režimem. 

SETKÁVÁNÍ 

Cílem projektu „Setkávání“ je umožnit matkám s dětmi využívat „Chráněnou vodní 
zahradu“, ve které najdou 2 bazénky pro děti (brouzdátko pro batolata a velmi 
malé děti, hlubší bazén pro začínající plavce a plavající děti), nové sociální 
zařízení, sprchy, převlékárny a v případě nepříznivého počasí třeba i týpý a 
zastřešenou terasu. Součástí zahrady bude také pískoviště pro malé děti, 
dřevěné prolézačky vhodné pro zabavení dětí, upravené místo pro opalování. 

Rádi bychom poskytli matkám s dětmi místo k setkávání se, komunikaci, možnost 
sbližování a navazování nových kontaktů nejen pro ně, ale také pro jejich děti. 
Dále bychom rádi tímto projektem povzbudili v dětech vztah k vodě, plavání a 
učení se komunikace s dalšími dětmi. 

Volnočasový projekt zahrnuje z technického hlediska přitápění vody v bazénku 
využitím solárních kolektorů, které budou umístěny na střeše přilehlé budovy 
Domu domácí péče. Přihřívání vody v bazénku zajistí možnost využití ve větším 
časovém období, kdy by neupravovaná voda byla ještě příliš studená.  Čistička a 
zásobníky teplé vody budou umístěny v suterénu budovy a mimo letní sezonu 
bude solární vytápění využité pro budovy DDP – napojení na ÚT. Sociální 
zařízení a sprchy budou napojeny na stávající kanalizaci a ČOV v areálu o.s. 
Projekt chceme realizovat etapově od roku 2009 do roku 2011. 

Součástí projektu je také vznik nových pracovních míst pro několik občanů z 
blízkého okolí. Plánujeme práci pro tyto profese – plavčík, pokladní, uklízečka, 
údržbář. Rádi bychom poskytli práci lidem z ÚP, neboť v našem okolí je velmi 
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málo pracovních příležitostí. Je také možno využít pro tyto práce osoby se 
sníženou pracovní schopností. 

Občanské sdružení získalo v roce 2007 budovy a přilehlé pozemky a zahradu 
darováním od Nadace Mariastar Humanity, která byla jediným vlastníkem. 

Projekt řeší částečně problém regionu jenž spočívá v tom, že v uvedené lokalitě 
není umožněno pro malé děti bezpečné koupání v řece Sázavě. Řeka a její břehy 
jsou plné větví, břehy jsou neupravené, čistota vody v řece není příliš vhodná pro 
malé děti a jez v Samopších, který je v soukromých rukách, potřebuje generální 
opravu. Tyto důvody odvádí mladé rodiny pryč, vyhledávají vodní centra vzdálená 
od naší obce.  

Realizací „Chráněné vodní zahrady“ se nabídne prostor k celodennímu využití jak 
místní mládeže, tak také těm mladým rodičům, které potkáváme s kočárky na 
zaprášených cestách v okolí, i když nebude počasí na koupání.  

Můžeme také nabídnout zdravotní první pomoc, neboť v DDP pracují zdravotní 
sestry a odborné pečovatelky, které byly již v minulosti několikrát o pomoc 
požádány. 
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BONA, O.P.S. 
Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8 

Tel.: +420 283 853 163, 731 448 449 email: info@bona-ops.cz 

www.bona-ops.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Aleš Lang, Kate řina Ozimá, DiS. , Magdaléna 
Štochlová, DiS.  

O NÁS 

Obecně prospěšná společnost Bona byla založena v roce 1999 Nadací BONA a 
MUDr. Zdeňkem Bašným, tehdejším ředitelem Psychiatrické léčebny Bohnice k 
zajištění provozu rehabilitačních služeb pro lidi s duševním onemocněním ve 
struktuře psychosociální sítě. Naším posláním je opětovné začlenění lidí 
s duševním onemocněním do společnosti a zkvalitnění jejich života při zachování 
důstojných životních podmínek prostřednictvím sociálních služeb chráněné 
bydlení, podpora samostatného bydlení a sociální rehabilitace. 

Do roku 2006 byla Bona, o.p.s. zejména největším poskytovatelem služeb 
v oblasti bydlení a měla několik pracovních míst ve vlastní prádelně a několik 
úklidových a zahradnických pracovních míst a dále několik rehabilitačních míst 
v textilní a dřevařské dílně. V roce 2006 jsme díky podpoře Evropského 
sociálního fondu otevřeli 4 chráněné dílny: sklářskou dílnu, dílnu Údržba zeleně a 
Centrum dílen Turkmenská se svíčkařskou a textilní dílnou a dílnou Ovčí babičky 
a dále Knihovnu a Klub U Kocoura se čtyřmi chráněnými místy knihovníků, 
centrum Přechodného a Podporovaného zaměstnávání a Job club.  

Během projektu se ukázalo, že svíčkařská dílna není rentabilní. Hledali jsme 
rentabilnější výrobní program a založili papírenskou dílnu. Také jsme spojili textilní 
dílnu a dílnu Ovčí babičky a zefektivnili tak výrobní programy.  V současné době 
poskytujeme 60 pracovně - rehabilitačních míst ve čtyřech chráněných 
pracovištích: Sklářské dílně, Textilní dílně, Papírenské dílně a v Technických 
službách (dříve dílna Údržba zeleně).       

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Prostřednictvím služby Sociální rehabilitace se lidé s duševním onemocněním na 
chráněných pracovištích učí základním pracovním návykům a dovednostem. 
Posláním služby je zlepšení, obnovení nebo udržení pracovních a sociálních 
návyků a dovedností. Sociální rehabilitace je poskytována ve čtyřech chráněných 
pracovištích: 

Chrán ěné pracovišt ě Sklářská dílna  - adr. U Drahaně 163/9, Praha 8, 181 00 
nabízený program: podpora uživatelů při nácviku pracovních a sociálních 
dovedností, výroba vitráží technikou Tiffany, spékání skla, mozaika ze skla, malba 
na sklo, kapacita: 10 uživatelů 
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Chrán ěné pracovišt ě Papírenská dílna  - adr. U Drahaně 143/b, Praha 8, 181 
00, nabízený program: podpora uživatelů při nácviku pracovních a sociálních, 
dovedností, výroba ručního papíru, dopisních a kancelářských, souprav, přáníček 
a magnetů, kapacita: 8 uživatelů 

Chrán ěné pracovišt ě Technické služby  - adr. U Drahaně 143/b, Praha 8, 181 
00, nabízený program: podpora uživatelů při nácviku pracovních a sociálních 
dovedností, úprava zeleně a veřejných pěších komunikací, zahradnické práce, v 
zimním období zajištění úklidu sněhu a posyp komunikací, úklid  nebytových 
prostor, doručovatel, pracovník prádelny, knihovníci, asistent prodeje v trafice, 
kapacita: 35 uživatelů 

Chrán ěné pracovišt ě Textilní dílna - adr. Žitná 23/610, Praha 1, 110 00, 
nabízený program: podpora uživatelů při nácviku pracovních a sociálních 
dovedností, výroba textilních oděvů a doplňků (šití, tkaní, pletení, háčkování, 
vyšívání, barvení textilu, malba na hedvábí), výroba textilních hraček a hraček 
z ovčí vlny, kapacita: 7 uživatelů 

Uživatelé pracují na částečný úvazek a mají pracovní i rehabilitační smlouvu, jsou 
tudíž za práci placení a zároveň mohou využít podpory terapeuta. Uživatele 
zapojujeme také v rámci prodejních a prezentačních akcí, jako jsou trhy a kursy. 
Má to dobrý vliv na jejich sebevědomí i osvětu veřejnosti. Nedávno jsme začali 
spolupracovat a firmou na ekologické zpracování elektroodpadů, pro kterou 
kompletujeme výrobky a chtěli bychom v tomto trendu pokračovat, abychom byli 
co nejvíce finančně soběstační. 

Poskytováním služby Sociální rehabilitace tedy přispíváme ke snižování 
nezaměstnanosti sociální integrací skupin sociálně vyloučených, formálním a 
neformálním vzděláváním, přímou a nepřímou podporou a poradenstvím.   

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SKUPINOVÉ, PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ,  
OBCHOD A GALERIE ŽITNÁ, SOCIOTERAPEUTICKÉ CENTRUM U  
KOCOURA 

V chráněném bydlení se lidé s duševním onemocněním učí základním sociálním 
návykům a dovednostem. Služba Podpora samostatného bydlení, je pro lidi, kteří 
již základní sociální návyky a dovednosti mají, ale potřebují si je ověřit či 
zdokonalit nebo ještě v něčem potřebují distanční podporu terapeutů.  

I v rámci těchto služeb s uživateli terapeuté a asistenční služby často hledají práci 
nebo provádějí nácvik pracovních návyků a dovedností. V našem Centru Žitná na 
Praze 1 najdete obchod s výrobky lidí s handicapem, výrobky chráněných dílen a 
rehabilitačních zařízení z celé ČR a galerii, kde pořádáme prodejní výstavy lidí s 
handicapem. V Socioterapeutickém centru U Kocoura pořádáme jazykové kurzy 
Angličtiny a Němčiny. Plánujeme počítačové kurzy. 

Poskytováním těchto služeb přispíváme ke snižování nezaměstnanosti sociální 
integrací skupin sociálně vyloučených, formálním a neformálním vzděláváním, 
přímou a nepřímou podporou a poradenstvím.  

KNIHOVNA A KLUB U KOCOURA, INFORMA ČNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM 
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ŽITNÁ 

Poskytujeme své služby nejen lidem s duševním onemocněním,  kousek od 
Draháňského údolí se nachází Knihovna a Klub U Kocoura, kde se každé všední 
odpoledne může kdokoliv zúčastnit různých klubových akcí nebo si vypůjčit knihy 
a časopisy zdarma. Přijde si tu na své každý knihomol. Do budoucna plánujeme 
zpřístupnit návštěvníkům také internet. V klubu probíhají různé zajímavé besedy, 
například cestovatelské s promítáním fotografií, jazykové kursy, filmové večery, 
přednášky, semináře, setkání a další společenské akce. 

Snažíme se o propojení s veřejností také prostřednictvím informačně 
vzdělávacího centra v Žitné ulici na Praze 1. 

Poskytováním těchto služeb přispíváme ke snižování nezaměstnanosti sociální 
integrací skupin sociálně vyloučených, formálním a neformálním vzděláváním, 
přímou a nepřímou podporou a poradenstvím.     
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OBČANSKÁ PORADNA NYMBURK, O.S.  
nám. Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk 

Tel.: +420 325 511 148, 731 588 632 email: info@pomocobetem.cz, 
info@opnymburk.cz 

www.opnymburk.cz, www.pomocobetem.cz 

Kontaktní osoba: Mgr. Hedvika Stuchlíková, Mgr. Adr iena Budinová  

O NÁS 

Občanská poradna Nymburk, o. s. vznikla jako občanské sdružení registrací na 
MV ČR 18. 6. 2003. Cílovou skupinou jsou zejména občané Středočeského kraje. 
Občanská poradna Nymburk, o. s. je registrovaná jako poskytovatel sociálních 
služeb dle zákona o sociálních službách. Registrovány má v současné době dvě 
sociální služby: odborné sociální poradenství (s názvem Občanská poradna), 
intervenční centrum (s názvem Centrum pro pomoc obětem). Obě služby jsou 
poskytovány ambulantním a terénním způsobem. Ambulantní způsobem zejména 
v Nymburce, Brandýse nad Labem, Kolíně, Čelákovicích a Milovicích. Chystáme 
se otevřít kanceláře rovněž v Mladé Boleslavi, Městci Králové a Poděbradech. 
Terénním způsobem jsou poskytovány dle domluvy s uživatelem služby i v 
dalších městech a obcích Středočeského kraje. 

Kromě registrovaných sociálních služeb se Občanská poradně Nymburk, o. s. 
podílí na komunitním plánování v obcích a regionech Středočeského kraje, 
buduje interdisciplinární týmy pro pomoc osobám ohroženým domácím násilí ve 
Středočeském kraji (v rámci intervenčního centra), snaží se zapojit do řešení 
,,věcí veřejných" a přispívá k rozvoji občanské společnosti. Naplnit poslání se 
dále snažíme také prostřednictvím seminářů, školení, besed a dalších 
vzdělávacích akcí zaměřených na veřejnost laickou i odbornou, děti, odborníky, 
učitele, seniory, zástupce státní správy a samosprávy, Policie ČR a další. 

Ode dne 7. 6. 2004 jsme členem Asociace občanských poraden. Dále jsme 
rovněž členem KOORDONY (Koalice organizací proti domácímu násilí), Krajské 
hospodářské komory Střední Čechy a Asociace poskytovatelů penitenciárních a 
postpenitenciárních služeb, o. s. Aktivně participujeme také na činnosti Výboru 
pro prevenci domácího násilí při Radě vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů. 

Hlavním cílem Občanské poradny Nymburk, o. s. je poradenství i praktická 
pomoc občanům v tíživé životní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami. 
Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí práv a povinností, neznalostí 
dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné 
zájmy. Dále přispívá k efektivnějšímu fungování státní správy a samosprávy a k 
rozvoji sociálních služeb, neboť analyzuje problémy občanů a na základě této 
analýzy pak může upozorňovat orgány státní správy a samosprávy na nedostatky 
legislativy a neřešené problémy občanů. 



110 
 

Základními principy naší práce jsou bezplatnost, nestrannost (poradce 
neovlivňuje výběr řešení, pouze předkládá klientovi dostupné možnosti), 
nezávislost (poradna není součástí žádné jiné instituce) a důvěrnost (poradně je 
vázána mlčenlivostí v souvislosti s informacemi, které se dozví od klientů, ti mají 
dále právo vystupovat anonymně). 

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ORGANIZOVÁNÍ BESED A  
PŘEDNÁŠEK PRO NEZAMĚSTNANÉ NEBO NEZAMĚSTNANOSTÍ 
OHROŽENÉ OSOBY 

Smyslem poskytování obou dvou služeb je podpora sociálně vyloučených osob, 
kteří jsou v krizi a nedokáží svoji nepříznivou situaci řešit vlastními silami. Velmi 
často jsou mezi těmito osobami i lidé nezaměstnaní nebo nezaměstnaností 
bezprostředně ohrožení. Smyslem intervence poskytnuté ze strany Občanské 
poradny Nymburk je pomoci jim jejich situaci řešit tak, aby se jejich nepříznivá 
situace zlepšila, dokázali vyřešit své problémy a buď se udržet na trhu práce, 
nebo se na něj zpět dostat.  

Konkrétní nástroje, kterými přispíváme ke snižování nezaměstnanosti:  

• odborné sociální poradenství, které je u nezaměstnaných nebo 
nezaměstnaností ohrožených osob primárně zaměřeno na návrat 
nebo udržení se na trhu práce (v rámci tohoto poradenství, které je 
většinou individuální probíhá i neformální vzdělávání v dovednostech 
potřebných pro jednání se zaměstnavateli, vyhledávání nabídek 
práce, absolvování přijímacího pohovoru atd.),  

• přímá podpora prostřednictvím vyjednávání nebo doprovázení na 
jednání se zaměstnavateli nebo potencionálními zaměstnavateli, 
aktivní pomoc při vyhledávání nabídek zaměstnání, sestavování 
životopisů atd. 

• vzdělávání v oblastech souvisejících s hledáním práce, sestavováním 
životopisů, jednáním se zaměstnavateli a dalších souvisejících 
oblastech, které organizujeme formou besed a přednášek pro 
konkrétní cílové skupiny, které jsou ohrožené nezaměstnaností nebo 
přímo nezaměstnané (osoby ve vězeních před výstupem z výkonu 
trestu odnětí svobody, matky na rodičovské dovolené, klienti 
středisek Probační a mediační služby atd.) 

• nabídka využití bezplatného přístupu k internetu v prostorách OP 
Nymburk pro hledání pracovních nabídek, sepsání životopisu a další 
souvisejí věci (zároveň je k dispozici odborník-poradce, který s 
ovládáním PC pomůže, vysvětlí základní principy, čímž učí klienty 
nové dovednosti práce na PC a práce s internetem) 
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Náboženská obec Církve čs. husitské v Říčanech 
17. listopadu 252/43, 251 01 Říčany 

Tel.: +420 323 602 875, +420 732 192 872 email: iljaprochazka@post.cz 

www.ricany-ccsh.cz 
 

Kontaktní osoba: Ing. Ilja Procházka  

O NÁS 

Církev československá se odtrhla od římsko-katolické církve v r. 1920 v důsledku 
dějinného vývoje, jenž vyvrcholil 1. světovou válkou a rozpadem habsburské 
monarchie, s níž byla římsko-katolická církev politicky úzce spjata.  
Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné 
snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v 
Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím 
husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním. Církev je reformační, 
nedogmatická, liturgická; zásadou je svoboda svědomí v zorném úhlu Ducha 
Kristova. 
V čele Církve československé husitské stojí  patriarcha a Ústřední rada. Na 
diecézní úrovni je představitelem  biskup, který diecézi spravuje spolu s Diecézní 
radou. V čele sboru stojí farář nebo administrátor a Rada starších. Na každé 
úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici. Nejvyšším 
orgánem církve je sněm složený z laiků i duchovních. 
Církev československá, od r. 1971 husitská, se skládá  z jednotlivých 
náboženských obcí, které mají právní subjektivitu, jsou však součástí celku 
církve. 
Protože služba potřebným  je od počátku charakteristickým znakem křesťanské 
církve,  angažovala se Církev československá (husitská) v péči o lidi staré a 
nemocné, ale i o lidi v sociální nouzi prostřednictvím tzv. Sborů služby, které 
pracovaly přímo v konkrétních náboženských obcích.  
Kromě toho byl vybudován Dětský domov dr. K. Farského v Jílovém, (1937), 
ošetřovna pro chudé v Uhlířských Janovicích (1943), dětská ozdravovna na 
Moravě (1945). V roce 1942 vznikla ošetřovatelská a zdravotní služba v rodinách 
(OZSR) atd.  
V r. 1949 fungovalo 175 sborů služby, 30 OZSR, 4 sociální ústavy. 30.června 
1950 byla činnost ukončena. Socialistický stát chtěl o občany pečovat bez pomoci 
a vlivu církve. 
Po roce 1990 začala církev znovu podobná zařízení budovat a provozovat. Její 
sociální program je určen pro všechny bez ohledu na vyznání. Zařízení 
provozovaná prostřednictvím Diakonie a misie Církve československé husitské: 
Domov „U Spasitele“, Frýdlant v Čechách, péče o seniory a handicapované osoby 
Penzion Horizont, Praha 6, DD 
Domeček, Trhové Sviny, denní stacionář pro děti a mládež s handicapem 
Nazaret, Borovany, chráněné dílny 
Trango, Zábřeh na Moravě, dům na půl cesty 
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Strom naděje, Trutnov, středisko pro osoby s handicapem 
Centrum volného času Hláska, Roudnice nad Labem, děti a mládež 
Betanie, Brno, středisko křesťanské pomoci 
Psyché, Praha 7, psychologicko-pedagogická poradna 
 
Nízkoprahové centrum pro d ěti a mládež  

Obecným cílem tohoto našeho projektu je integrace osob z cílové skupiny do 
společnosti. Konkrétním cílem je získání potřebných sociálních schopností a 
dovedností, podpora v obtížných či krizových situacích, snížení sociálních rizik 
vyplývajících z rizikového chování a konfliktních společenských situací.  
Cílovou skupinou jsou neorganizované děti a mládež do 26ti let, kterým hrozí ze 
sociálních a v omezené míre i zdravotních příčin sociální exkluze, a kteří se 
nemohou nebo nechtějí zapojit do činnosti běžných dětských a mládežnických 
organizací.. Především se jedná o děti a mladé, kteří vyrůstají či vyrostli v 
dětských domovech, v náhradních rodinách, z rodin s výskytem sociálně 
patologických jevu, z rodin s velmi nízkými příjmy a neúplných rodin a o dšti a 
mladé se specifickými výchovnými či vzdělávacími problémy. Vstupní 
požadavkem je 
pouze neomezovat či neohrožovat vrstevníky i dospělé pracovníky centra. 
Většina klientů nejsou věřícími ani členy naší církve. Přístup do centra mají i děti 
a mladí z bezproblémových rodin, jejich počet nepřevyšuje 30%. 
Provoz centra je celoroční o prázdninách a volných dnech, omezeně i ve 
všedních dnech.Účast na aktivitách je zásadně dobrovolná, klienti mají širokou 
možnost iniciovat aktivity sami. 
 
Celoro ční nízkoprahový kroužek 
- nabízí klientům širokou možnost volnočasových i neformálních vzdělávacích 
aktivit, ale také možnost „jen tak přijít“, popovídat si nebo se poradit, doučit se 
látku ze školy nebo si zorganizovat vlastní akci. V podstatě lze vše, k čemu je 
chuť, není to v rozporu se zákony a jsou na to peníze. K dispozici jsou počítače s 
připojením na Internet, klubovna, velká společenská místnost a malé dílny pro 
modelářskou nebo jinou tvořivou práci. Centrum je přístupné v pracovní dny 
odpoledne, o volných dnech a prázdninách je možné se zapojit do vícedenních 
akcí (i mezinárodních), které centrum připravuje. Program i nabídka aktivit jsou 
strukturovány pro věkové kategorie starší děti (10-15), dorost (16-18) a mladí 
dospělí (19-25). Do činnosti centra se může zapojit každý (v příslušném věku) 
bez ohledu na sociální a rodinou situaci. 
Novinkou v nabídce nízkoprahových volnočasových aktivit je od roku 2007 
nízkoprahový modelářský kroužek. Hlavním cílem tohoto projektu je umožnit 
cílové skupině zapojit se do volnočasové aktivity, která je jinak pro ně z různých 
důvodů (nezájem rodičů, nedostatek finančních prostředků, atp.) nedostupná.  
Modelářský kroužek je nízkoprahový, tedy je charakteristický: 
- žádné vstupní omezující bariéry (včetně ekonomických),  
- výrazně individuální přístup ke každému jednotlivci, 
- malý počet dětí v aktivitě, 
- časová dostupnost, 
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- široká možnost výběru aktivit včetně možnosti realizovat aktivity dle vlastního 
návrhu, 
- schopnost lektora reagovat na problémy klienta (rodinné, školní, atd.), např. i 
pomoc s doučením školní látky, schopnost asistence v obtížné či krizové situaci, 
- souběh s dalšími hlavně poradenskými službami. 
Výše uvedené charakteristiky komplikují zejména ekonomickou stránku činnosti 
(např, není možné stanovit pevný "členský" příspěvek, ten musí být dobrovolný, 
vysoký je i nárok na čas lektora (malé skupiny a individuální přístup), poměrně 
drahý materiál potřebný pro činnost, na druhou stranu ale umožní účast všem bez 
ohledu na osobní vlastnosti i rodinnou situaci. Aby nedocházelo k diskriminaci, 
zapojení do činnosti musí být umožněno i kamarádům klientů, kteří o to mají 
zájem a kteří jinak do cílové skupiny nepatří. 
Modelářská činnost nabízí širokou škálu činností od těch nejjednodušších po 
velmi složité a náročné.Nedílnou součástí je i poznání předlohy, tedy poznání 
skutečného světa. 
 
Sociální poradenství 
- poskytujeme v Říčanech v prostorách našeho sborového domu, v 
odůvodněných případech je možné i doprovodit klienta na jiné místo (například na 
jednání na úřadě). V případě složitějšího problému jsme schopni díky naší 
spolupráci s mnoha neziskovými organizacemi klientovi zprostředkovat poradu 
specialisty (právník, klinický psycholog atp.). 
 
Dům na půl cesty 
- je malé zařízení rodinného typu pro maximálně 6 mladých ve věku 18 – 26 let, 
kteří nemají kde bydlet a ani nemají nikoho, kdo by jim mohl poskytnout pomoc. 
Kromě ubytování s hygienickým zázemím, stravy a dalších základních životních 
potřeb u nás klienti najdou širokou možnost volnočasových aktivit a podporu při 
studiu či při hledání zaměstnání. 
 
Projekty neformálního vzd ělávání sociáln ě znevýhodn ěných mladých 
Kromě pravidelné činnosti centra realizujeme nebo podporujeme i další projekty 
neformálního vzdělávání pro děti a mládež. Jedním z těchto projektů byl projekt 
„Říčanský klub mladých Evropanů – společně proti sociální exkluzi 
znevýhodněných mladých“ -  mezinárodní projekt neformální skupiny mladých 
pod vedením Ondřeje Tuši. Naše náboženská obec tomuto projektu poskytla 
organizační, personální, materiální i finanční podporu. 

Hlavním cílem tohoto projektu byl osobní rozvoj účastníků tak, aby se v dospělosti 
byli schopní plnohodnotně zapojit do společnosti a byli pro ni přínosem, byli 
schopni nalézt a udržet si zaměstnání, konkrétní pomoc programům 
předcházejícím sociální exkluzi dětí a mladých, společně se zahraničními 
partnery připravit mezinárodní třístranný projekt, spolupráce se zahraničními 
partnery v oblasti programů pro sociálně handicapované mladé lidi, vzájemné 
poznávání života mladých sociálně handicapovaných z ČR, Slovenska a 
Estonska a navazování nových kontaktů, poznávání kulturních, historických a 
společenských tradic ČR účastníky projektu ze Slovenska a Estonska, předání 
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zkušeností z realizované skupinové 
iniciativy zahraničním účastníkům. 
Program byl realizován pomocí 
vzdělávacích aktivit, workshopů, 
kulatých stolů, pravidelného setkávání 
účastníků a dalších konkrétních akcí. 

Projekt byl roční (01.09.2006 - 31. 
08.2007) s předcházejícími i 
navazujícími aktivitami. Aktivity byly 
realizovány o víkendových setkáních, 
která byla 2-3x za měsíc, a o 
prázdninových setkáních (vánoční, 
částečně jarní – ne všichni je měli ve stejném termínu, a hlavních). O vánocích a 
hlavních prázdninách se aktivit účastnili zahraniční účastníci. 

Aktivity byly koncipovány takto: 

- 1/3 byla zaměřena na vzdělávání, především neformální se zaměřením na 
informatiku, komunikační, jazykové a společenské dovednosti a znalosti, a na 
poznávání historie, kultury, krajiny České republiky. 

- 1/3 času byla věnována pomoci druhým – Nestátním neziskovým organizacím s 
důrazem na pomoc znevýhodněným mladým. 

- 1/3 času byla věnována společné zábavě a relaxaci s důrazem na vzájemné 
poznání mladých. 

Místně projekt probíhal v Říčanech, kde jsme měli zázemí, v Praze a okolí, v 
CHKO Český kras a v jižních Čechách u řeky Vltavy. 

Do projektu se zapojilo celkem 27 mladých ze čtyř zemí – ČR, Slovenska, 
Estonska a Ukrajiny. Většina účastníků jsou mladí s omezenými příležitostmi 
(hlavně bez vlastního rodinného zázemí), do projektu byli zapojeni i mladí se 
zdravotním handicapem. 

Projekt byl otevřený, přidat se mohl každý, kdo měl vážný zájem a splňoval 
kritéria projektu. 
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TÉMATICKÁ STUDIJNÍ CESTA PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 
 
Název projektu:  Tématická studijní cesta pro neziskové organizace  
Název projektu anglicky:  Thematic study visit for NGOs  
Datum realizace:  1. 6. 2009 - 31. 5. 2010   
Číslo projektu:  CZ.1.04/5.1.01/12.00028  

STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU 

Základním cílem projektu je posílení kapacit NNO tak, aby byly schopné úspěšně 
realizovat projekty vedoucí ke snižování nezaměstnanosti v ČR, především 
nezaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce, a rozvoj mezinárodních i 
místních partnerství.  

Projekt je realizován v ČR, na Slovensku, v Estonsku a ve Švédsku.  
Primární cílovou skupinou jsou NNO v Praze, Středních Čechách (s přesahem do 
sousedních regionů), Pardubickém kraji a kraji Vysočina, které realizují programy 
snižující nezaměstnanost v ČR a přispívají k sociální integraci zdravotně a 
sociálně znevýhodněných osob do společnosti a především ke snižování 
nezaměstnanosti znevýhodněných osob.  

Klíčovou aktivitou projektu je studijní cesta pro 30 neziskových organizací - 40 
účastníků z NNO z výše uvedených lokalit. Konkrétní odborný program je 
připraven společně se zahraničními partnery. Bude konána po té, co budou 
vybráni jednotliví účastníci studijní cesty. To zajistí, aby studijní program byl "šitý 
na míru" jak českým, tak i zahraničním organizacím. V každé zemi jsou 
vytipována specifika, která se váží k budování kapacity a stability NNO a kde je 
oboustranný zájem o výměnu zkušeností. Záměrně byli vybráni zcela odlišní 
zahraniční partneři, a to jak místně, tak pokrytím problematiky LZZ, čímž bude 
zajištěna široká nabídka výměny zkušeností v oblasti řízení a budování kapacit 
NNO i v oblasti práce s cílovou skupinou.  

Z hlediska formy je studijní cesta koncipována jako kombinace návštěv s příklady 
dobré praxe a workshopů v místě s cílem podělit se o vzájemné přístupy a 
zkušenosti a především navázat konkrétní partnerství pro další mezinárodní 
projekty.  

Velká pozornost je věnována i propagaci projektu, výstupem bude i mimo jiné 
rozsáhlá textová a fotografická dokumentace.  
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NITRA 

Nitra (německy Neutra, maďarsky 
Nyitra) je město na Slovensku, je 
správním městem Nitranského 
kraje. Leží na jihu země, na 
stejnojmenné řece, a má 86 000 
obyvatel. 

HISTORIE 

Počátky jejího osídlení sahají však 
až do pravěku, jak dokazují četné archeologické nálezy na území města. Už před 
30 000 lety byla hustě osídleným územím. Osady prvních rolnických obyvatel byly 
na území města již téměř před 6000 lety.  
V 4. století před naším letopočtem se na našem území na delší dobu usídlili 
Keltové, zruční hutnící a kováři, jejichž chaty a dílny se našli pod Martinský 
vrchem. Stopy zde zanechali i Dákové.  
Slovenská historie Nitry začíná koncem 5. století, kdy na jejím území přicházejí 
první Slované. Již v 1. polovině 7. století se západní prameny zmiňují o státním 
útvaru Slovanů, Samovy říši. Sámova říše byla jakýmsi předchůdcem dalšího 
státního útvaru - Velké Moravy, jejíž jedno z center bylo právě v Nitře. Právě v 
dobách Velkomoravské říše položila základy opěvování slávy starobylé 
křesťanské Nitry, doložené mimořádně vzácnými písemnými památkami z 9. 
století. O stavu osídlení a významu Nitry v tomto období výmluvně hovoří 
mohutné slovanské hradisko na Tržiště, na Martinském vrchu pod Zoborom, na 
Borio a na Lupky. Na některém z těchto hradisek mohl pobývat kníže Pribina, v 
době jehož byla Nitra důležitým politickým, vojenským i hospodářským centrem. 
Pribina prokázal velkou státnickou moudrost a znalost evropské politiky, kdy v 
letech 829-833, sám pohan, dal vysvětit v Nitře křesťanský kostel. Vysvětil ho 
Solnohradsko (Salzburg) arcibiskup Adalram. Pribinův kostel je prvním historicky 
doloženým dokladem křesťanství u Slovanů na Slovensku.  

V dalším vývoji bylo Nitranské knížectví, násilně připojené Mojmír ke knížectví 
moravskému (kolem r.833) a byl vytvořen státní celek, v pramenech zmiňován 
jako Velká Morava. Po sesazení Mojmíra z knížecího stolu se vládcem Velké 
Moravy stal Rastislav. S jeho vládou je spojena významná událost, příchod 
byzantských věrozvěstů, bratří Konstantina - Cyrila a Metoděje r.863. Konstantin - 
Cyril utvořil první slovanské písmo hlaholice, přeložil první liturgické texty do 
staroslověnštiny.  

Na vrcholu své slávy byla Nitra v době vlády krále Svatopluka. V jednom z 
nejcennějších písemných dokumentů pro slovenské dějiny, listu Jana VIII. pro 
Svatopluka z roku 880 Industriae tuae je Svätopluk titulován jako král a papež mu 
oznamuje ustanovení Vichinga za nitranského biskupa. Nitra měla tehdy již 
pravděpodobně městský charakter a sestávala z pěti opevněných hradisek a více 
než dvaceti sídlišť s rozvinutými řemesly.  

Region Ponitrie 

Starosta Jozef Dvonč  

Rozloha 108 km² 

Počet obyvatel 83 265 

Hustota zalidnění   
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Nitra zůstala sídelním městem pohraničního knížectví formujícího se Uherského 
království, a to až do začátku 14. století. I během středověku byla dějištěm 
významných dějinných událostí, často zpustošený různými vojsky. V roce 1248 
panovník Belo IV, z vděčnosti za záchranu před Tatary, povýšil Nitru na svobodné 
královské město s podobnými výsadami, jako měl Stoličný Bělehrad 
(Szekesfehervar). Těmto výsadám se Nitra však dlouho netěšila, protože již o 40 
let později ji král Ladislav IV daroval i s veškerým příslušenstvím biskupství. 
Přeměna Nitry z královského města, na město zeměpanské měla dalekosáhlé 
důsledky. Město se dostalo do nižší právní kategorie.  

Středověká Nitra byla rozdělena na Horní a Dolní město, které bylo dále děleno 
na několik samostatných čtvrtí s vlastními rychtář a obecními pečetěmi. Vznikly 
zde čtyři samostatné fary při kostelech sv. Michala na Tržiště, sv. Jakuba na 
náměstí, sv. Štefana na Párovcami a Matky Boží na Kalvárii. Od poloviny 18. 
století byla Nitra od vojenských útrap ušetřena, což umožnilo obnovu města a 
úpravy hradu, zejména katedrály. Významným zásahem do stavebního rozvoje 
Dolního města byla výstavba Župné domu na jeho hranici s Horním městem.  

V důsledku stavebního rozvoje, počet obyvatel v 19. století překročil 10 000 a 
zpráva se stala složitější. V roce 1873 se Nitra stala městem se zřízeným 
magistrátem v čele s primátorem a početným obecním zastupitelstvem. Další 
rozvoj města byl silně ovlivněn dvěma světovými válkami. V nové 
Československé republice se Nitra stala sídlem župy. Po druhé světové válce 
nastalo období bouřlivého stavebního rozvoje, během kterého byly však zničeny 
mnohé architektonické památky. Nitra však získala mnohé školy, vědecké i 
kulturní instituce a stala se centrem slovenského zemědělského školství, vědy a 
výroby. Nitra je centrem celého kraje, nachází se zde mnoho důležitých institucí, 
jako např. Slovenská Poľnohospodárska Univerzita, Univerzita Konštantína 
Filozofa, Slovenské poľnohospodárske múzeum, různé výzkumné ústavy a 
výstavní areál Agrokomplex. Zastoupeno je zde mnoho odvětví průmyslu, nejvíce 
ale potravinářský, a to hlavně díky zemědělskému charakteru okolní krajiny. 

PAMÁTKY 

• Vila Dr. Veröa  - Architektonicky hodnotný objekt. Jde o dvoupodlažní 
puristický dům komponovaný ze dvou křídel, které se otvíraly do nárožní 
zahrady. Specifikem domu je velká pobytová terasa na poschodí, na 
kterou se napájeli ložnice členů rodiny. Díky tomu atributu se stavba stala 
předobrazem pozdějších terasových domů. Projekt byl realizován v roce 
1927. Stavba byla zač. 90. let 20. stol. zbourána a nahrazena replikou.  

• Veľprepoštský palác  - Postaven na podnět císařovny Marie Terezie v 
letech 1779 a 1780 podle projektu Franze A. Hillebrandta jako 
dvoupodlažní rokokové - klasicistní stavba s mansardovou střechou. Na 
balustrádě byla původně umístěna dvě stě centimetrů vysoká jezdecká 
socha císařovny, zakladatelky veľprepoštstva. Během bombardování 
města v roce 1945 byla budova značně poškozená. Po druhé světové 
válce byla stavba částečně obnovena. Původně zachována je pouze 
střední část přízemí.  
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• Budova tržnice  - Budova byla postavena v roce 1890 podle projektu J. 
Lyku pro potřeby umístění 60. praporu nitranské domobrany. V době 
výstavby se objekt stal typovým vzorem podobných staveb v Uhersku 
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EFFETA - STŘEDISKO SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO V NITRE  

Sámova 4, 949 01 Nitra 

E-mail: effeta@effeta.sk 

www.effeta.sk 

 

Kontaktní osoba: Anna Šmehilová  

O NÁS 

Činnost Effeta začala už v roce 1994 prvními neformálními kontakty se sluchově 
postiženými, a to prostřednictvím zakladatelky Anny Šmehilovej, od které pochází 
myšlenka celého projektu a obsahu organizace. Od roku 1996 Effeta působila 
jako pobočka občanského sdružení Kresťanské centrum nepočujúcich Slovenska 
(KCNS). V roce 20001 se z důvodu rozšiřování aktivit osamostatnila a 
vyprofilovala pod současným názvem Effeta. 

Organizace Effeta se zabývá prací s neslyšícími. Jde o integračně vzdělávací 
středisko, které se vyznačuje sociální prací s touto skupinou. Zabývají se 
především 4 oblastmi, a to kulturními akcemi, sociálními službami, vzděláváním a 
projektem pod názvem „chráněné dílny“. Na pravidelných kulturních akcích, jako 
je například Mezfestival kultury neslyšících, je prezentována práce neslyšících. 
K tvořivým činnostem slouží prostory střediska, kde je k dispozici jak dílna, tak 
také tiskárna, kdy je možné tyto výrobky neslyšících v nové prodejně prodávat. 
Tím je nejen přirozeně snižována nezaměstnanost neslyšících, ale také je jim 
poskytnuta možnost integrace do pracovního procesu. Zisky z tohoto obchodu a 
tiskárny pak putují na vzdělávání dětí. Další aktivitou, pořádanou střediskem 
Effeta, jsou kurzy znakové řeči, vzdělávání a vyučování cizích jazyků v psané 
formě.  
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SINA NITRA, N.O. 
Nedbalova 540/17, 949 01 Nitra 

E-mail: sina.nitra@inmail.sk 

www.hovoriaciweb.sk 

Kontaktní osoba: Mgr. Erika Šodorová  

O NÁS 

Organizace byla zřízena v roce 2006 Únií nevidomých a slabozrakých Slovenska 
jako praktická složka této unie. Jejich cílem je sdružovat nevidomé a slabozraké a 
spolu s nimi pořádat různé aktivity a programy. SINA Nitra je tedy součástí 
celostátní organizace a takových středisek jako SINA v Nitre je na Slovensku 
osm. 
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Mezi nejčastější aktivity 
pořádané SINOU patří 
kroužek ručních prací. 
SINA dále pořádá 
kulturní večery a 
semináře. Kulturní večery 
pak zajišťuje hudební 
sbor nevidomých 
RADOST, kteří se svým 
programem vystupují 
například i 
v nemocnicích. V roce 
2009 pořádala SINA Nitra 
55 akcí. Mezi jeden 
z dalších projektů patří 
například sbírání víček 

od pet lahví, které od SINY Nitra vykupuje místní firma. Každý měsíc vydávají 
měsíčník OČKO, a to pro nevidomé a slabozraké občany Nitranského kraje.  
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MATEŘSKÉ CENTRUM KLOKAN ČEK 

Nedbalova 540/17, 949 01 Nitra 

E-mail: dancakon@gmail.com 

www.mcklokancek.sk 

 

Kontaktní osoba:  Ing. Daniela Ko ňečná 
O NÁS 

Organizace Materské 
centrum Klokanček 
funguje od roku 2002. 
Centrum je od února 
2010 v nových 
prostorách Nedbalovy 
ulice na frekventovaném 
sídlišti Klokočina v Nitře. 
Prostory, ve kterých 
Centrum sídlí, jsou 
městem poskytovány 
zcela zdarma, včetně 
energií. Cílem tohoto 
centra je sdružovat matky 
s dětmi, které zde mají 
nejen možnost podělit se 

o své zkušenosti, ale zároveň 
mohou pořádat různé volnočasové 
aktivity. Ty jsou pořádány také pod 
vedením členů centra Klokanček 
pro samotné matky s dětmi. 
Pravidelně dobrovolnicí a vedení 
centra pořádají hudební či 
výtvarné kroužky, kdy se vždy 
počítá s aktivitou matek 
samotných. V současné době má 
Klokanček 7 aktivních matek, 
skupina bývá častěji až do 20 
účastnic. 

 
 
Komunitní práce 
Materské centrum Klokanček pořádá hromadné táborové ohně a opékání pro 
rodiny s dětmi, zvláště těmi, kteří nemají možnost vyrazit do přírody. Tato 
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hromadná akce má velkou účast až 10 rodin, rodiče samotní pak obvykle 
navazují na tuto činnost a stávají se také aktivními členy centra.  
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O NÁS 

Organizace Centrum Slniečko n. o. vznikla v roce 1992 získáním objektu. V roce 
1998 otevřeli na Slovensku první zařízení „krizové centrum pro matky s dětmi“. 
Cílovou skupinou celé organizace jsou týrané a zneužívané oběti domácího 
násilí. V současné době Centrum Slniečko provozuje azylový dům pro matky 
s dětmi (objekt má kapacitu 12 osob, možnost pobytu je maximálně 6 měsíců). Po 
šesti měsících je možné nastoupit do domu „Na půl cesty“, který je též ve správě 
této organizace. Dalším objektem je dětský domov, který v současné době, kdy 
platí na Slovensku nový zákon o profesionální rodinné péči, supluje rodinu. 
Centrum Slniečko poskytuje poradenství v oblasti práva, psychologie a sociální 
problematiky. Od roku 1996 provozují i dětskou telefonní linku důvěry.  

Cílem organizace je poskytnout komplexní péči pro oběti domácího násilí, které 
jsou nastaveny nízkoprahově: 

• Konkrétní pomoc v krizové situaci 
• Poradenství 
• Integrace nazpět do společnosti 

HLADÁM SI RODINU 

Je ojedinělá kampaň organizace zaměřená na informování veřejnosti o 
možnostech pomáhat dětem a rodinám v krizových situacích, získat nové 
potenciální pěstouny či náhradní rodiče. Organizace aspiruje na získání co 
největšího počtu zájemců o náhradní rodinu pro děti bez rodičů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRUM SLNIEČKO, N. O. 
P.O. BOX 17 F, 949 01 Nitra 

E-mail: mariana.kovacova@centrumslniecko.sk 

www.centrumslniecko.sk 

Kontaktní osoba:  Mariana Ková čová 
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DIECÉZNÍ CHARITA NITRA  

Samova ul.594, 950 50 Nitra 

Tel.:+  421 903 447 577 

Kontaktní osoba:  Mgr. Ing. Juraj Barát  
O NÁS 
 
Následující údaje jsme převzali z výroční zprávy Diecézné charity Nitra. Historii 
i současnou činnost Charity nám přiblížil pan ředitel Mgr. Ing. Juraj  B a r á t, 
osobně jsme pak navštívili Detský charitný dom sv. Lujzy Nitra a Hospic - dom 
pokoja a zmieru u Bernadetky. Další střediska jsme z časových důvodů nemohli 
navštívit, informace o nich a jejich programech jsou však natolik zajímavé, že se 
domníváme, že vhodně doplní tuto brožuru a umožní poznat činnost NNO na 
Slovensku komplexně.  
 
Diecézna charita Nitra je samostatnou právnickou osobou, odvodzujúcou svoju 
právnu subjektivitu od  Rímsko-katolíckej Cirkvi. Jej základné poslanie je 
poskytovať služby chudobným, chorým a núdznym. Spolu s ostatnými diecéznymi 
charitami na Slovensku tvorí konfederáciu združení - Slovenskú katolícku charitu. 
 
Diecézna charita Nitra je v zmysle § 74 zák. č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci 
v znení neskorších predpisov zapísaná ako neštátny subjekt do registra 
právnických a fyzických osôb poskytujúcich sociálne služby pod registračným 
číslom 10 s účinnosťou od 1. júla 1999. 
 
I.  Ambulantné služby - Charitatívno-sociálne centr á 
 
Služby poskytované v rámci charitatívno-sociálnych centier: 
 
1. Charitatívna služba v rodinách - opatrovateľská služba 
2. Sociálne poradenstvo a sociálna  prevencia 
3. Ostatné sociálne služby – návštevná, dopravná, zapožičanie zdravotníckych, 
pomôcok, duchovná služba, šatník 
4. Osobitné aktivity 
 
AD 1.  Charitatívna služba v rodinách  
Legislatívne zaradenie /registrácia/:  opatrovate ľská služba - starostlivos ť 
poskytovaná v zmysle  zák. č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení 
neskorších predpisov,  § 15 
 
Opatrovateľskú službu možno poskytovať 
- občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby 
pri zabezpečovaní:  
1. nevyhnutných životných úkonov, 
2. nevyhnutných prác v domácnosti alebo 
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3. kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodom, tlmočením  v 
posunkovej reči pre nepočujúce osoby a predčítaním 
 
 
1. Nevyhnutné životné úkony sú predovšetkým: 
a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a 
vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lôžko,  pomoc pri použití WC 
b) kúpanie vrátane umytia vlasov, 
c) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní 
jedla a pri pití 
d) starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie 
e) dohľad 
 
2. Nevyhnutné práce v domácnosti sú: 
a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie  
b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti 
c) práce spojené s udržiavaním domácnosti 
d) príprava a varenie raňajok, obeda, príp. olovrantu alebo večere 
e) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne 
 
3. Kontakt so spoločenským prostredím sa zabezpečuje: 
a) sprievodom 
1. na lekárske vyšetrenie 
2. na vybavenie úradných záležitostí 
3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania 
4. na kultúrne podujatia a iné verejné podujatia 
 
Na území nitrianskej diecézy poskytujeme opatrovateľskú službu v rozsahu v 
zmysle uvedeného zákona v rámci charitatívno-sociálnych centier komplexne 
dopĺňanú v rámci charitatívnej služby v rodinách. Služba je prednostne 
poskytovaná osamelo žijúcim osobám a občanom, ktorí v mieste bydliska nemajú 
príbuzných, alebo materiálne či duchovne núdznym. Na opatrovateľskú službu 
nadväzujú ostatné sociálne služby, ktoré sú zamerané na komplexné uspokojenie 
všetkých potrieb klientov.  
 
Štatistické údaje: 
 
•  Charitatívna služba v rodinách Nitra 
 
Počet klientov za  r. 2008:   40 
Zomrelých klientov:      6     
Do inej starostlivosti:      7 
Klientov k 31.12.2008:    27 
Počet odpracovaných hodín:        11 311 
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Počet hodín poradenstva 

pre klientov a príbuzných:            512 
 
• Charitatívno-sociálne centrum Žilina - Charitatívna  služba v rodinách 
 
Počet klientov za r. 2008:     65 
Zomrelých klientov:               6 
Do inej starostlivosti:             7  
Klientov k 31.12.2008:    52 
Počet žiadostí o CHSR:   88 
Počet hodín OS:                10 160 
• Charitatívno-sociálne centrum Nemšová - Charitatívn a služba v 
rodinách 
 
Počet klientov za rok 2008:   20 
Zomrelých klientov:         2 
Do inej starostlivosti:       3 
Klientov k 31. 12. 2008:   15 
 
 
AD 2.  Poskytovanie sociálneho poradenstva a výkon sociálnej prevencie 
Legislatívne zaradenie /registrácia/:  
 
Sociálne poradenstvo v zmysle § 12 zák. č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci je 
odborná činnosť zameraná na zistenie rozsahu a charakteru sociálnej núdze, na 
zistenie príčin jej vzniku, na poskytnutie informácií o možnostiach riešenia 
sociálnej núdze a na usmernenie občana pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej 
pomoci. 
 
Diecézna charita Nitra je oprávnená na poskytovanie sociálneho poradenstva a 
sociálnej prevencie poskytované v súlade s § 84 zák. č. 195/1998 Z. z. o 
sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov na základe povolenia MPSV a R 
SR č. 265/99 - I/52 na vykonávanie sociálnej prevencie formou vyhľadávacej a 
nápravnej činnosti a na poskytovanie sociálneho poradenstva podľa § 12 ods. 1 
zák. č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. 
 
Sociálne poradenstvo a prevencia sa poskytuje v rámci nasledovných 
charitatívno-sociálnych centier a zariadení:  
 
• Dom charity sv. Rafaela  Nitra 
 
1. Sociálne poradenstvo  
Sociálne poradenstvo tvorí základnú zložku všetkých činností v zariadení, je 
zamerané na zistenie príčin sociálnej a hmotnej núdze. Cieľovou skupinou 
klientov sú predovšetkým ľudia bez domova, po prepustení z výkonu trestu, z 
väzby, sociálne slabé rodiny a ostatné marginalizované skupiny. V spolupráci 
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s klientom sa hľadajú vhodné a dostupné riešenia zamerané na zmiernenie alebo 
úplné odstránenie problémov. 
 
Poradenstvo je poskytované ako: 
 
a)  základné  – informačné a  
 
b) dlhodobé   - zapojením motivačných schopností vedieme klienta k väčšej 
samostatnosti a zodpovednosti za seba a riešenie svojej situácie. 
Klientom pomáhame pri vybavovaní osobných dokladov, úradných záležitostí, 
lekárskeho ošetrenia, hľadaní zamestnania, ubytovania. Ponúkame možnosť 
dočasne si uložiť doklady a financie. Spolupracujeme s obcou (podľa trvalého 
miesta bydliska klienta), úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, súdmi, políciou 
a tiež s inštitúciami a organizáciami pracujúcimi s ľuďmi v núdzi.  
 
V roku 2008 sme poskytli 1 478 intervencií pre 170 kl ientov, z toho sme 
dlhodobejšie poradenstvo s viac ako 3 intervenciami  robili pre 90 klientov. 
 
2. Sociálna prevencia  
Sociálna prevencia je vykonávaná ako vyhľadávacia činnosť a resocializačná 
činnosť. 
 
Vyhľadávacia činnos ť – streetwork  – je sociálnou prácou v teréne, na ulici. 
Vyhľadávame klientov a ponúkame im možnosti pomoci, robíme základné – 
informačné poradenstvo. Takto oslovujeme nových klientov, ale aj tých, ktorí 
zriedkavo vyhľadávajú pomoc v našom zariadení a uprednostňujú individuálny 
spôsob života  pred komunitou. V rámci práce v teréne vykonávame tiež návštevy  
našich klientov počas ich hospitalizácie v nemocnici.  
 
Počas roku 2008 sme spravili 1 589 kontaktov v teréne.  
 
Resocializáciu – máme rozdelenú do 3 stupňov. Cieľom je posilniť pracovné 
návyky, motivovať klienta  k aktívnejšiemu prístupu pri riešení svojej sociálnej 
situácie, zvýšiť jeho sebavedomie a učiť ho hospodáriť s finančnými 
prostriedkami. 
 
1. stupe ň aktivít  tvoria nenáročné pomocné práce v objekte zariadenia 
a v blízkom okolí. Klienti bez finančných prostriedkov si tak vlastnou prácou môžu 
zarobiť na príspevok za služby.  tomto roku sme zapojili 69 klientov do 1 194 
aktivít v rozsahu 635,5 hodín.   
2. stupeň sú aktivity organizované formou celodenných brigád, náročnejších 
na čas aj vykonanú prácu. Rozdiel je aj vo forme odmeny, ktorá sa stanoví podľa 
počtu odpracovaných hodín a klientovi nie je vyplatená priamo, ale zakúpením 
vecí osobnej potreby podľa želania klienta. Týmto spôsobom je možné si zarobiť 
na poplatok pri vybavení občianskeho preukazu, či zaplatenie cestovného lístka. 
Do 2. stup ňa sa zapojilo 11 klientov po čas 2 skupinových brigád a spolo čne 
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odpracovali 400 hodín. 
 
3. stupeň – jeho súčasťou sú klienti zapojení do predaja časopisu Nota 
Bene, sami rozhodujú o zadelení svojho pracovného času, a tiež sami 
hospodária s financiami.  
Tento rok sa do projektu Nota Bene zapojilo 32 klie ntov. Predali sme 
v meste Nitra 21 364 časopisov. 
 
• Charitatívno-sociálne centrum Žilina 
 
Sociálne poradenstvo nadväzuje na prvú sociálnu pomoc a je určené tým ľuďom, 
ktorí sú  ochotní po zmiernení hmotnej núdze riešiť svoju situáciu. V spolupráci 
s klientom hľadáme príčiny a možné spôsoby riešenia  tohto stavu. Sociálne 
poradenstvo je poskytované po príchode z výkonu trestu, v prípadoch dlhodobej 
nezamestnanosti, pri vybavovaní sociálnych dávok, osobných dokladov, 
prihlasovaní na úrady práce a pod. 
 
V roku 2008 sme poskytli sociálne poradenstvo 174 k lientom. 
Sociálnu  prevenciu  vykonávame vo viacerých stupňoch. Je poskytovaná tým, 
ktorí sú ochotní  spolupracovať na  zmene  spôsobu  života. Sprevádzame ich pri 
vybavovaní osobných dokladov, hľadáme  dočasné ubytovanie, zamestnanie, 
umožňujeme klientovi príjem pošty (60 klientov) na adresu CHSC, dočasné 
uloženie finančných prostriedkov (57 klientov).  
 
Zamestnaním terénneho pracovníka sme  skvalitnili prácu na ulici. Cez  
vyh ľadávaciu činnos ť –streetwork  sme kontaktovali na ulici 159 nových 
prípadne skôr oslovených klientov. 
 
V I. stupni  sme pokračovali v resocializačných aktivitách pre ľudí bez domova, 
prepustených z výkonu trestu, ľudí závislých na alkohole alebo psychotropných 
látkach, ľudí so zníženou schopnosťou pohybovať sa v sociálnom prostredí. 
Zapájali sme ich do svojpomocných aktivít  v dennom azylovom centre časovo a 
fyzicky málo náročných. Počet zapojených klientov  : 172 

II. stupe ň predstavujú viacdňové brigády, pod dohľadom sociálneho pracovníka.  
V rámci týchto aktivít  6 klienti odpracovali 218 hodín.  

 
V III. stupni  realizujeme distribúciu pouličného časopisu Nota Bene. Cieľom tejto 
aktivity je umožniť zlepšenie sociálnej situácie ľuďom bez stáleho ubytovania ich 
vlastným pričinením. Počas roka 2008  predalo 37 aktívnych predajcov 34 252   
časopisov. 
 
 
 
 
Resocializačné aktivity klientov 
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• Charitatívno-sociálne centrum Tren čianska Teplá 

 

Poradenské služby sú 
zamerané na zistenie rozsahu 
a charakteru hmotnej 
a sociálnej núdze, príčin jej 
vzniku, na poskytovanie 
informácii o možnostiach 
riešenia hmotnej alebo 
sociálnej núdze a na 
usmernenie pri voľbe 
a uplatňovaní foriem sociálnej 
pomoci. 

 

Základná koncepcia poradenskej služby v CHSC vychád za z rešpektovania 
človeka, ktorý dokáže pomocou poradcu rieši ť svoje problémy, t.j. 
aktivizova ť klienta k aktívnemu podie ľaniu sa na riešení svojej  núdze. 
Poradca pracuje s aktuálnymi 
informáciami, zákonmi o možnosti 
pomoci zo strany charity, štátu, či 
iných kompetentných orgánov 
a organizácii. Klient v spolupráci 
s poradcom, hľadá možné varianty  
riešenia krízy. Dôraz v sociálnom 
poradenstve sa kladie  na vnútorné 
posudzovanie klienta a postupné 
presvedčenie klienta o správnosti 
určitej zmeny jeho správania, 
zároveň sa však plne rešpektuje 
sloboda klienta. 

 

1. Sociálne poradenstvo  
Poradenstvo bolo poskytnuté 91 ob čanom, a to  nasledovným skupinám ľudí : 
 
a/   Jednotlivcom  – ľuďom so zníženou schopnosťou pohybovať sa v sociálnom 
prostredí, ľuďom s poruchami osobnosti, mentálnym postihom, sociálne 
zanedbaným a ostatným.   
 
b/  Rodinám    -  viacpočetným, neúplným, sociálne  a ekonomicky slabým. 
Rodiny sa          snažíme riešiť komplexne. Pomoc pri skvalitňovaní vzťahov 
v rodine vhodnou poradensko-výchovnou činnosťou.   Snažíme sa zmierniť aj ich 
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hmotnú núdzu materiálnou pomocou / nábytok, šatstvo, obuv v spolupráci s 
farskými charitami /. 
    

c/  Starým a chorým ľuďom  /ZŤP/ - spočíva vo vyhľadávacej činnosti 
a následnej    pomoci        formou     sociálneho poradenstva na základe Zákona 
o sociálnej  pomoci 195/98, ktoré   prechádza do sociálnej prevencie. Väčšinou 
zabezpečujeme osobnou  návštevou v byte klienta.  

1. Sociálne poradenstvo  bolo poskytované z týchto oblastí : 

a./ Zákon 195/98 o sociálnej  pomoci a s ním súvisiace novely. Pomoc pri 
vybavovaní kompenzácií u ŤZPO. Občan je poučený o možnostiach 
kompenzácií, ako sú  
sociálne služby, peňažné príspevky alebo kombinácie oboch. Pomoc pri písaní 
odvolaní voči rozhodnutiu Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, informácie 
o výhodách vyplývajúcich z preukazu ŤZP/S ako je vybavenie úľavy na telefón, 
 pomoc pri ich vybavení  a pod..  
Poradenstvo je zamerané na komplexné riešenie situácie, aby občan mohol žiť 
dôstojne v domácom prostredí. 
b./ Ohľadom jednorázových finančných výpomocí z obecných a mestských 
úradov na preklenutie nepriaznivého obdobia. 
c./  Ohľadom zamestnania a pomoc pri hľadaní zamestnania. 
d./  Styk rodiča s maloletým dieťaťom.  
e./  Rodinné problémy. 
f./  Pomoc pri písaní listov na rôzne inštitúcie 
g./  Pomoc pri vybavovaní úplného invalidného dôchodku 
h./  Pomoc pri vypisovaní žiadosti do domova dôchodcov 
ch./ Ohľadom náhradného výživného na deti 
i./   Ohľadom štipendií 
j./  Ohľadom  vysťahovania z bytu, odkúpenia bytu, znovupridelenia bytu, 
dlhu na       bytovom podniku, zrušenia spoločného práva užívania bytu a pod. 
k./  Pomoc pri písaní rôznych návrhov. 
 

2. Sociálna prevencia  

I. Etapa –sociálne poradenstvo prechádza do prevencie - hľadanie spôsobov 
odstránenia krízy a dohodnutie potrebných krokov.  

II. Etapa – pomoc pri uskutočňovaní dohodnutých krokov. 

III. Etapa – udržiavanie kontaktu s klientom návštevou v domácnosti alebo klienta  
v našom centre. 
  

3. Spolupráca s Euro-children.   
 
V rámci prevencie pre deti a mládež spolupracujeme s Belgickou organizáciou 
Euro-children v Antwerpách. Prostredníctvom nej sa sprostredkovávajú 4 
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týždenné pobyty deťom zo sociálne odkázaných, viacdetných a neúplných rodín 
v belgických rodinách. Pobyt detí   v rodinách  je  zdarma. Náklady znáša 
belgická rodina. Rodičia si platia cestu, ktorá je organizovaná spoločne 
autobusom. Niektorým deťom prispievajú na cestu belgické rodiny. Rodinám, 
ktoré nemôžu zaplatiť cestu svojim deťom, prispieva Euro-children sociálnou 
výpomocou. V roku 2008 boli prostredníctvom centra organizované pobyty pre 
deti z celého Slovenska. 
  
V tomto  roku strávilo takto prázdniny 81 detí. 51 detí v prvom turnuse od 30.6. 
do 26.7.2008 a 30 detí v druhom turnuse od  23.7. do 19.8.2007. Z toho bolo 6 
deti rómskych z Poštárky pri Bardejove.  Bolo to v rámci nového projektu práce 
s rómskymi deťmi. Na pobyt bolo potrebné pripraviť nielen deti, ale aj ich rodičov. 
Uskutočnili sme osobné stretnutie na Poštárke. V tomto projekte spolupracujeme 
so Saleziánmi, s rehoľnou sestrou Atanáziou z Bardejova a Občianským 
združením Bernardo, ktoré zabezpečuje výučbu angličtiny pre rómske deti. 
Pobyty sa stretli s pozitívnou odozvou u detí i rodičov. Z týchto šiestich rómskych 
detí 4 deti navštevujú rómske gymnázium v Kremnici.  
Ohľadom pobytu detí v Belgicku sa systematicky pracuje počas celého roka. Do 
marca sa hľadajú vhodné nové deti podľa inštrukcií z Belgicka. Pritom sa musí 
pracovať s celou rodinou a  pripravovať rodičov i deti na pobyt. Okrem toho sme 
stále v kontakte s rodinami novopozvaných detí i organizáciou Euro-children,. 
Zaisťuje sa všetko potrebné na cestu detí do Belgicka a späť. S pobytom detí 
máme dobré skúsenosti. Deti sa netúľajú po ulici, zdokonalia v cudzom jazyku, 
lebo sú naň odkázané, získajú väčšie skúsenosti a prehľad, nadviažu nové 
priateľstvá. 
 
V dňoch  23.2 – 29.2.2008 navštívil Slovensko riaditeľ Euro-children pán Arnold 
Poelman, ktorý sa okrem iného stretol v Novej Dubnici s deťmi, ktoré majú ísť do 
Belgicka. Navštívil aj Poštárku, kde sa stretol  so Saleziánmi, rehoľnou sestrou 
Atanáziou Holubovou a učiteľom angličtiny Martinom Demským. Celé stretnutie 
sa organizovalo pod záštitou Charitatívno-sociálneho centra Trenčianska Teplá.  
 
AD 3.  Ostatné sociálne služby 
 
Pod ostatnými sociálnymi službami rozumieme poskytovanie sociálnych služieb, 
ktoré nie sú osobitne upravené v zákone o sociálnej pomoci alebo v súvisiacich 
zákonoch a dopĺňajú komplexnosť poskytovaných sociálnych služieb pre klienta 
na uspokojenie jeho potrieb.  
 
1. Návštevná služba 
 
- je určená klientom, ktorí žijú osamelo, vo svojom okolí izolovane a má 
pomáhať postupnému nadviazaniu kontaktu klienta s okolím 
- v prípade hospitalizácie našich stálych klientov v nemocnici alebo ich 
umiestnením v zariadení sociálnych služieb zabezpečujeme pravidelnú 
návštevnú službu 
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2. Dopravná služba 
 
- je určená len stálym klientom. Podľa našich možností a zvážení situácie klienta 
zabezpečujeme dopravu do nemocnice, polikliniky a pri vybavovaní úradných a 
súkromných záležitostí klienta.  
 
Štatistické údaje:  
 
• CHSR Nitra:   27 ciest 
 
3. Zapožičiavanie zdravotníckych pomôcok 
 
- občanom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje náhle používanie zdravotníckej 
pomôcky, poskytujeme túto službu na dobu určitú.  Táto služba sa v strediskách, 
kde je zriadená ADOS poskytuje v úzkej spolupráci s ADOS.  
- zapožičiavame invalidný vozík, prenosnú WC stoličku, misu, gumové koleso, 
barly, postele - elektromotorické, polohovateľné, rehabilitačné a mechanické, 
antidekubitné matrace - pasívne a aktívne, kyslíkový koncentrátor, podložky  a 
pod.  
- zapožičiavanie pomôcky je na dobu určitú, klientom je poskytnuté základné 
poradenstvo o možnosti vybavenia pomôcky cez zdravotnú poisťovňu 
 
Štatistické údaje:  
 
• CHSR Nitra:  70 klientom bolo zapožičaných 105 pomôcok  
 
4. Duchovná služba 
- spočíva v sprevádzaní klienta na životnej ceste  s prihliadnutím na duchovné 
potreby. Podľa potreby a záujmu klienta sprostredkujeme aj službu kňaza, ku 
sviatosti zmierenia a k pomazaniu chorých. 
 
 
 
AD 4.  Osobitné aktivity v rámci charitatívno-sociá lnych centier 
 
 

• Charitatívno-sociálne centrum Nemšová 
 
I. Poskytovanie základného sociálneho poradenstva v týchto oblastiach:  
- pomoc pri vybavovaní sociálnych dávok, príspevku na bývanie, vybavovanie 
dávok v hmotnej núdzi, hľadanie dočasného ubytovania, umiestnenie v zariadení 
sociálnych služieb 
 
V r. 2008 bolo poskytnuté sociálne poradenstvo  17 klientom v rozsahu 70 
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hodín.  
 
II.  
a) pomoc misiám  
b) Štedrá večera  
 
a) - aktívne zapojenie sa do celoslovenskej verejnej zbierky na BOJ PROTI 
HLADU - Pomôžme Haiti /celoslovenský výnos zbierky 9 700 000,- Sk/ 
- organizácia finančnej zbierky pre chudobných na Sibíri  
- zber plastových uzáverov - 300 kg 
 
b) V spolupráci s MsÚ Nemšová, s SKL a Farskou charitou Nemšová sme 
zorganizovali  už 5. vianočné posedenie pre sociálne slabých, osamelých a 
neprispôsobivých občanov. Pripravili sme večeru, občerstvenie a darčeky vo 
forme potravinovo-hygienických balíčkov. 
  
• Charitatívno-sociálne centrum Tren čianska Teplá 
 
1.  Bol  vypracovaný projekt cez Farskú charitu v Novej Dubnici na Mestský úrad 
v Novej Dubnici, na ktorý sme dostali 5 000,- Sk.  

2.  10 deťom z rodín zo znevýhodneného sociálneho prostredia bol vybavený cez 
Sociálno-bytovú komisiu pri mestskom zastupiteľstve v Novej Dubnici v  rámci 
prevencie prímestský 2-týždenný tábor Frantík so Saleziánmi z Novej Dubnice. 
Tábor financoval mestský úrad. 

3.  Ako poslanky ňa Mestského zastupite ľstva v Novej Dubnici  sa vedúca 
CHSC Trenčianska Teplá podie ľala na   vypracovaní Koncepcie sociálnych 
služieb pre  mesto Nová Dubnica. Vedúca zariadenia CHSC Trenčianska 
Teplá sa zú častňuje ako prísediaca na súdnych pojednávaniach na 
Okresnom súde v Tren číne    v trestných veciach. 

II.   Starostlivos ť v zariadeniach sociálnych služieb 
 
1.  Domov sociálnych služieb pre dospelých , Domov dôchodcov  
 
Dom charity sv. Kamila, Framborská 6,  010 01 Žilin a 
 
 Mgr. Katarína Mitková 
���� 041/ 562 64 76 
 
Legislatívne zaradenie - registrácia: 
- starostlivos ť poskytovaná v zmysle § 20 a § 24 zák. č. 195/1998 Z. z. o 
sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov 
 
V domove sociálnych služieb možno poskytovať starostlivosť občanovi so 
zdravotným postihnutím, ak 
a) je na tento druh sociálnej služby odkázaný, 
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b) je pre neho tento druh sociálnej služby účelný, pretože 
1. tomuto občanovi nemožno poskytnúť inú sociálnu službu  podľa zák. o 
sociálnej pomoci 
2. poskytnutie inej sociálnej služby podľa zák. o sociálnej pomoci by 
dostatočne neriešilo sociálnu núdzu tohto občana. 
 
V domove dôchodcov možno poskytnúť starostlivosť občanovi, ktorému nemožno 
poskytovať inú sociálnu službu podľa zákona o sociálnej pomoci alebo by 
poskytovanie inej sociálnej služby dostatočne neriešilo sociálnu núdzu občana  a 
ktorý: 
a) je poberateľom starobného dôchodku 
b) pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej 
osoby, ktorú občanovi nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie 
opatrovateľskej služby, alebo   
c) poskytovanie starostlivosti v domove dôchodcov potrebuje z iných vážnych 
dôvodov 
 
V zmysle zák. č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov 
sa v domove sociálnych služieb a v domove dôchodcov poskytuje: 
a) nevyhnutná starostlivosť, ktorou je 
1. stravovanie, 
2. bývanie 
3. zaopatrenie 
 
b) ďalšia starostlivosť, ktorou je 
1. poradenstvo 
2. záujmová činnosť 
3. kultúrna činnosť 
4. rehabilitačná činnosť 
5. poskytuje osobné vybavenie, ak sa starostlivosť v domove dôchodcov 
poskytuje občanovi celoročne a občan nemá  osobné vybavenie z dôvodu, že si 
ho nemôže sám ani s pomocou rodiny zabezpečiť svojím príjmom a príjmom zo 
svojho majetku, 
6. podporuje účasť na spoločenskom živote 
7. zabezpečenie úschovy cenných vecí 
 
Kapacita zariadenia:   26 miest 
Počet klientov v r. 2008:  37 klientov 
 

Dom charity sv. Kamila začal poskytovať svoje služby na jeseň roku 1997. 
Odvtedy sa snažíme neustále rozširovať a zlepšovať poskytované  služby. 
Starostlivosť o klientov v našom zariadení  je zameraná predovšetkým na 
poskytovanie komplexných opatrovateľsko-ošetrovateľských služieb, ale zároveň 
si uvedomujeme dôležitosť zamerania pozornosti na všestranný rozvoj 
poskytovaných služieb a využívanie najnovších poznatkov v oblasti sociálnej 
práce so zdravotne postihnutými  a starými ľuďmi. V zariadení je k dispozícii 
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rehabilitačná miestnosť, v ktorej klienti môžu využiť stacionárny bicykel,  
perličkový  kúpeľ, kladku,  cvičenie pri  rebrinách, vyskúšať chôdzu  s  podporou 
G-aparátu. Na uvoľnenie im kvalifikovaný rehabilitačný pracovník urobí masáž, 
parafínový zábal, svetelnú terapiu (BIOPTRON). Vo voľnom čase sa klienti 
venujú arteterapeutickým činnostiam pod dohľadom sociálneho pracovníka. 
Naďalej sa snažíme udržiavať čo najužší kontakt s pôvodnou rodinou klientov a 
spolupracovať s ňou, napríklad pri organizovaní rôznych aktivít pre klientov. 

Dom charity sv. Kamila spolupracuje  s viacerými strednými školami 
(Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci, Stredná 
zdravotnícka škola v Žiline, Gymnázium sv. Františka z Assisi  v Žiline, atď.), 
študenti ktorých  v našom zariadení môžu vykonávať odbornú prax a pôsobiť aj 
ako dobrovoľníci.  

S našimi klientmi oslavujme všetky sviatky, stretávame sa pri osobných jubileách, 
pripravujeme posedenia spojené s kultúrnym programom pri rôznych 
významných príležitostiach: Nový rok, Deň chorých, Veľkonočné sviatky, sviatok 
sv. Kamila, sviatok sv. Alžbety Uhorskej – patrónky charity, Mikuláš, Vianoce a 
ďalšie. 

V duchovnej oblasti - spolupracujeme  s viacerými rehoľnými spoločenstvami 
(Misionárky lásky Matky Terezy, Misionári Najsvätejšíeho  Srdca, Dominikáni). 
Klienti majú možnosť navštevovať kaplnku priamo v Dome charity sv. Kamila, kde  
pravidelne slúžia sv. omše pátri dominikáni. Spolupracujeme aj s dobrovoľníkmi, 
ktorí pomáhajú pri sv. omšiach slúžených v našej kaplnke, ale aj pri sprevádzaní 
klientov na vychádzky do mesta a pod .  

2. Detský domov 
 
Legislatívne zaradenie:  
 
S účinnosťou od 1. septembra 2005 bola prijatá nová legislatívna úprava 
súvisiaca so sociálnoprávnou ochranou detí a sociálnou kuratelou - zák. č. 
305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.  

Predmetom zákona je úprava sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv 
a právom chránených záujmov detí, predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu 
porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a 
plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.  
 
Detský domov je v zmysle § 49 uvedeného zákona prostredie utvorené a 
usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej 
starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia.  
Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie 
alebo náhradné rodinné prostredie.  
V detskom domove možno  poskytnúť starostlivosť dieťaťu  do dosiahnutia 
plnoletosti a ďalej až do osamostatnenia, najdlhšie do 25 rokov veku. Za 
osamostatnenie sa na účely tohto zákona považuje zabezpečenie si bývania. 
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Účel, na ktorý boli zariadenia zriadené sa zabezpečuje: 
 
a) vykonávaním 
 1. sociálnej práce 
 2. pomoci na zvládanie krízy 
 3. výchovy 
 4. pomoci pri príprave na školské vyučovanie 
 5. rekreačnej činnosti 
 
b) utváraním podmienok na 
 1. prípravu stravy 
 2. záujmovú činnosť 
 3. kultúrnu činnosť 
 4. pracovné uplatnenie 
 5. úschovu cenných vecí 
 
c) zabezpečením  
 1. stravovania 
 2. zdravotnej starostlivosti v spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami 
3. vzdelávania a prípravy na povolanie (v spolupráci so školskými zariadeniami a 
ďalšími vzdelávacím inštitúciami) 
 
d) poskytovaním starostlivosti 
 1. bývanie 
 2. stravovanie 
 3. obslužné činnosti 
 4. osobné vybavenie 
 
V júli 2006 sme získali akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 49 detský domov zákona č. 305/2005 Z. 
z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Detský domov vykonáva svoju činnosť podľa § 47 ods. 3 
písm. a) prvého až piateho bodu, písm. b) prvého až piateho bodu, písm. c) 
prvého až tretieho bodu, písm. d) prvého až štvrtého bodu a ods. 4 písm. c) ;  
v detskom domove sa vykonáva ústavná starostlivosť podľa § 53 ods. 1. písm. a) 
a ods. 5 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a na 
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kurately podľa § 11 ods. 1 
písm. a), b), c), d), e), f) a ods. 2 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele. 
 
Starostlivosť v detskom domove sa organizuje v samostatných  skupinách. 
 
Pri starostlivosti v detskom domove sa vychádza z psychologickej diagnostiky, 
pedagogickej diagnostiky a špeciálno-pedagogickej diagnostiky, ktorú 
zabezpečuje diagnostické centrum, prípadne samotný detský domov pre každé 
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dieťa. O vývine dieťaťa v detskom domove sa vedie osobný denník.  
 
Detské domovy zriadené Diecéznou charitou Nitra sú prevádzkované ako DD 
rodinného typu.  Umiestnené deti pochádzajú z rodín, kde zlyhala výchova 
rodičov vplyvom alkoholu, psychickej poruchy, stratou bývania alebo rodičia 
neprejavujú záujem o svoje deti, prípadne deti nemajú rodičov.  
Úlohou tímu, ktorí sa o deti stará, je pripraviť deti do života tak, aby sa  vedeli  
sami o seba postarať, keď dovŕšia plnoletosť ako po finančnej,  tak aj po 
praktickej stránke a samozrejme veľmi dôležitá je aj psychická a fyzická 
vyrovnanosť. Tejto úlohe je prispôsobené celé zariadenie a výchovný proces v 
detských domovoch.  

Rešpektujeme osobnosť 
každého dieťaťa so 
špecifickými podmienkami  a 
potrebu individuálneho 
prístupu. Snažíme sa vytvárať 
príjemné a harmonické 
prostredie.  Vedieme s deťmi 
osobné rozhovory  o 
každodenných problémoch, 
ďalej zamerané na ich pocity 
a prežívanie situácií, v 
ktorých sa nachádzajú. 
Deti sa zapájajú do bežných 
domácich prác, ako je 
príprava jedla, varenie, 

každodenné nákupy, upratovanie vlastných izieb a spoločných priestorov, drobné 
opravy odevov a pod.  Deti učíme zodpovedne pristupovať k plneniu školských 
povinností,  organizovať si svoj voľný čas, navštevujú rôzne krúžky a záujmové 
skupiny.  
 
Spolupracujeme s okresnými 
úradmi, krajskými úradmi, 
samosprávnymi krajmi, sociálnymi 
kurátormi, pediatrom, 
Diagnostickým centrom,  OZ 
Úsmev ako dar a Návrat. 
Spolupracujeme s dobrovoľníkmi, 
ktorí pomáhajú deťom pri učení, 
ako doprovod na krúžky a pri 
rôznych záujmových činnostiach .  
 
 
Voľnočasové aktivity detí 
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Detský charitný dom Považská Bystrica,  
     Nám. SNP 1451/61,   017 01 Považská Bystrica 
 
Mgr. O ľga Pecíková 
���� 042/ 436 11 46 
 
- účelové zariadenie Diecéznej charity Nitra s celoročnou prevádzkou 
 
Detský charitný dom Považská Bystrica je zariadenie v ktorom sa vykonávajú 
opatrenia SPO detí a sociálnej kurately v troch samostatných skupinách pre 
dieťa, ktoré“ 
- bolo odňaté zo starostlivosti rodičov na prechodný čas potrebný na 
úpravu pomerov dieťaťa, 
- vyžaduje zvýšenú starostlivosť na základe výsledkov odbornej 
diagnostiky z dôvodu porúch správania, 
- je mladý dospelý 
 
 
Kapacita zariadenia:                                  30 detí a mladých dospelých 
Počet klientov  k 31.12.2008:                     23 detí a mladých dospelých 
 
Štatistika z h ľadiska školskej dochádzky: 
Základná škola:             6  
Špeciálna ZŠ:    6 
Stredná škola:    10 
Pracujúci mladý dospelý:  1 
 
 
Deti žijú  v troch  samostatných skupinách po dokončení jednej časti budovy. Deti 
týmto dokončením získali viac priestoru na bývanie, lepšie podmienky, možnosť 
väčšej realizácie, individuálnejšieho prístupu zo  strany vychovávateľov, možnosť 
mladých dospelých po ukončení strednej školy pokračovať v ďalšom vzdelávaní, 
ako aj možnosť pri zamestnaní preklenúť čas pri osamostatnení, mladí dospelí 
tak nemusia končiť na ulici.  
 
Veľký dôraz sa kladie na prácu s biologickou rodinou detí. Do tejto práce sú 
zapájaní všetci vychovávatelia v rámci individuálnych plánov dieťaťa. Navštevujú 
sa rodiny detí spoločne s deťmi, zapájame rodičov do výchovného procesu – 
napr.: pomoc pri príprave dieťaťa do školy, návšteva rodičovského združenia , 
aktívna pomoc pri príprave a prijatí sviatostí ich detí. 
 
Na prácu s biologickou rodinou je vyčlenená sociálna pracovníčka priamo  v jej 
prirodzenom prostredí. Pristupujeme k biologickým rodičom z pozície pomoci, 
snažíme sa mobilizovať rodičov k vytvoreniu podmienok, aby sa deti mohli čím 
skôr vrátiť do rodinného prostredia. Do tejto pomoci zapájame aj širší okruh 
rodinných príslušníkov. Pokiaľ je zrejmé, že príčiny, pre ktoré bolo dieťa vyňaté 
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z rodiny pretrvávajú a k ich zmene nedôjde v určitom čase, vedieme rodičov 
k prijatiu myšlienky, že ich dieťa môže vyrastať v náhradnej rodine. 
Za úspech pokladáme aj zintenzívnenie  návštev rodičov v zariadení 
a pravidelnejšie víkendové pobyty detí v biologickej rodine. 
Počas roka 2008 sa u 25 detí pôsobilo na obnovu rodinného prostredia, z ktorého 
deti boli vyňaté pre zlyhanie funkcie rodiny. V spolupráci s obcami sa pomohli 
vybaviť príspevky na cestovné pri návštevách rodičov v zariadení, pomohli sa 
niektorým rodinám vybaviť jednorázové príspevky v predvianočnom čase. 
Realizovali sa návštevy detí ku chorým rodičom, v rámci sociálneho poradenstva 
sa pomáha pri  vybavovaní sociálnych dávok niektorých rodičov, pri vybavovaní 
AČ, jedna matka v našom zariadení pracovala prostredníctvom  AČ. U troch 
mladých dospelých sa tiež v rámci poradenstva realizuje pomoc pri zabezpečení 
bývania a osamostatnenia sa. 
V zariadení je tiež vytvorená miestnosť na krátkodobý pobyt rodiča pri návšteve 
dieťaťa.  
Počas roka 2008 ukončili dvaja mladí dospelí pobyt v našom zariadení. Jedno 
dievča odišlo pracovať a bývať do zahraničia, jeden chlapec pracuje v Považskej 
Bystrici a v rámci spolupráce s mestom sa mu poskytlo bývanie. Jedno dievča sa 
po zlepšení rodinných podmienok vrátilo k svojmu otcovi a bola zrušená ústavná 
výchova.  
 
Prostredníctvom projektu v spolupráci Rakúskou charitou a nadáciou ERSTE sa 
deti počas roka zúčastnili vzdelávacích projektov, liečebno-ozdravovacích 
pobytov, letných táborov, turistického pobytu vo Svidníku s turistickým oddielom z 
Bratislavy, lyžiarskeho výcviku na Orave. 
 
Duchovná služba: 1 dieťa prijalo sviatosť prvého svätého prijímania, 3 deti 
sviatosť birmovania, vychovávatelia sa zúčastnili duchovných  cvičení. 
 
Zamestnanci zariadenia sa zúčastňujú odborných školení, seminárov, 
konferencií, 3 vychovávatelia ukončili v roku 2008 rozširujúce vzdelávanie – 
špeciálna pedagogika, 2 pokračujú v štúdiu sociálnej práce, 1 doktorandské 
štúdium. 
Zariadenie intenzívne spolupracuje s ÚPSVR – SPOaSK jednotlivých oblastí, 
ÚPSVT TN, s mestom Považská Bystrica, s obcami odkiaľ pochádzajú deti, so 
školami, s OPPP Považská Bystrica , s lekármi, s LVS. 
 
Detský charitný dom sv. Lujzy Nitra  
Samova 4, 950 50 Nitra 
 
Mgr. Ivana Kreháková 
���� 037/ 77 20 214 
 
- účelové zariadenie Diecéznej charity Nitra s celoročnou prevádzkou 
 
Kapacita zariadenia:   12 miest 
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Počet klientov k 31. 12. 2008: 10 
 
Štatistika z hľadiska školskej dochádzky: 
Základná škola:                                     4 
Špeciálna ZŠ:    1 
Reedukačné centrum:   1 
Stredné odborné učilište s maturitou:  1 
Stredná odborná škola s maturitou:     2 
Vysoká škola:    1 
 
Detský charitný dom sv. Lujzy je detský domov  s rodinným typom výchovy, 
ktorého hlavnou prioritou je poskytnutie všestrannej starostlivosti o dieťa v súlade 
s jeho individuálnymi potrebami s cieľom harmonického vývinu a návrat dieťaťa 
do rodinného prostredia. V prípade, že neexistuje možnosť návratu dieťaťa do 
biologickej rodiny – sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti (náhradná 
osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť, osvojenie, profesionálna rodina ). 
 
V priebehu roka 2008 ukončili pobyt v našom zariadení 2 deti, z toho 1 dieťa sa 
podarilo umiestniť v pestúnskej rodine  a jeden mladý dospelý sa osamostatnil.  

Počas roka bol do zariadenia prijatý na základe rozhodnutia súdu o nariadení 
ústavnej starostlivosti jeden 16 ročný chlapec. 

Spolupracujeme s oddelením sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately, pedagogicko-psychologickou poradňou, OZ Návrat, Úsmevom ako Dar 
a predovšetkým s rodinou dieťaťa,  a tak ako už aj po minulé roky nám vo veľkej 
miere pomáha otec biskup Marian Chovanec svojimi pravidelnými návštevami 
a duchovnou útechou. 1 chlapec prijal sviatosť prvého svätého prijímania.  
 
V roku 2008 sme pokračovali v projekte s Rakúskou Charitou a Erste Bankou 
zameranom na vzdelávanie detí a zamestnancov pod názvom „Podajme ruku 
deťom“. Vďaka projektu môžu deti navštevovať rôzne krúžky, jazykové kurzy, 
absolvovať voľnočasové aktivity, výlety a prázdninové pobyty. 
 
Jednodňové výlety:  MDD – Šaľa 
                                   ÚaD – Najmilší koncert roka - Nitra, Bratislava 
                                     
Prázdninové pobyty:  - lyžovačka - Trangoška v Nízkych Tatrách                                                                                                            
   - návšteva Therma park vo Veľkom Mederi  
   - detské tábory – medzinárodný jazykový tábor vo 
Villachu 
 - letný tábor pre deti s poruchami správania Ružomberok  
 -  letný tábor Žblnky - Vlnky 
 - detská ozdravovňa 
 - týždňový pobyt v Korni, v Betliari 
 
3 vychovávateľky absolvovali seminár na tému "Hry na zvládanie agresivity", 
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seminár na tému "Deti s poruchami správania: a 2 vychovávateľky absolvovali 
kurz "Komunitná sociálna práca".  
 
Rok 2008 sme ukončili spoločnou štedrou večerou. Vianočné sviatky deti prežili 
u svojich rodičov, príbuzných a v tútorských rodinách.  
 
Rok 2008 sa niesol aj v znamení 10. výročia založenia Detského charitného 
domu sv. Lujzy, pri príležitosti ktorého sme zorganizovali malú oslavu spojenú so 
slávnostnou svätou omšou. Zároveň bol vytvorený priestor na spoločné stretnutia 
a rozhovory odchovancov detského domova, bývalých zamestnancov a všetkých 
prateľov, ktorí nám pomáhajú.  
 
 
3. Útulok (no ľaháreň) 
Legislatívne zaradenie /registrácia/: 
 
- sociálna služba poskytovaná v zmysle § 30 zák. č.195/1998 Z.z. o sociálnej 
pomoci v znení neskorších predpisov 
- v útulku je možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorý je bez prístrešia a 
a) je v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 
b) sa zrušila ústavná výchova alebo ochranná výchova po dosiahnutí jeho 
plnoletosti 
 
V útulku sa poskytuje:  1. Prístrešie 
2. zaopatrenie  
3. poradenstvo 
4. sociálna prevencia 
 
Uvedené služby je možné poskytovať :  a) v noci 
       b) prechodne 
 
Dom charity sv. Rafaela Nitra 
Štúrova 57,  949 01 Nitra 
 
Mgr. Klára Labošová 
���� 0907 451 771 
 
Dom charity sv. Rafaela zriadila Diecézna charita Nitra  23. 6. 2008.  
Slávnostného otvorenia nocľahárne sa zúčastnil aj primátor mesta Nitra Ing. 
Jozef Dvonč, CSc. . 
Činnosť tohto zariadenia nadväzuje na skúsenosti a činnosť Denného azylového 
centra Diecéznej charity Nitra. Vďaka spolupráci a finančnej podpore Mestského 
úradu Nitre sa mohlo poskytovanie služieb presťahovať do vyhovujúcejších 
priestorov a zároveň rozšíriť služby o útulok  v noci /nízkoprahová noc ľaháreň/ 
- § 30 zák. č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.  
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Kapacita zariadenia - 24 miest 
 
Útulok v noci /nízkoprahová nocľaháreň/ bol zriadený za účelom poskytovania 
nocľahu pre ľudí, ktorí z rôznych príčin nedokážu dodržiavať pravidlá a režim v 
iných zariadeniach nie sú schopní abstinencie od alkoholu a iných návykových 
látok. Jedinou podmienkou prijatia klienta je, aby neohrozoval seba a okolie.  
 
Od júla 2008 sme poskytli 3496 noc ľahov. 
 
Ostatné služby Domu charity sv. Rafaela 
 
- sociálne poradenstvo a prevencia  /viď osobitná časť/ 
- poskytnutie hygieny - 1120 krát. 
- výdaj stravy - 2 081 obedov,  1 343 raňajok, 1 792 večerí 
- šatník  
 
Pri poskytovaní sociálnych služieb v útulku výrazne pomáhajú profesionálnym 
sociálnym pracovníkom dobrovoľníci a členovia rehoľných spoločenstiev  v rámci 
mesta Nitra. Osobitná spolupráca je rozvinutá predovšetkým so sestrami so 
Spoločnosti dcér kresťanskej lásky.  
 
Dom charity Jeremiáš Tren čín  
Soblahovská 65, 911 01 Tren čín 
 
Mária Bernátková 
���� 032/ 652 63 63 
 
Dom charity Jeremiáš zriadila Diecézna charita Nitra 7. januára 2008 za účelom 
poskytovania sociálnych služieb v zmysle § 30 zák. č. 195/1198 Z. z. - útulok v 
noci /nocľaháreň/. 
 
Kapacita zariadenia - 30 miest 
 
Hlavné ciele činnosti:  
- poskytovať prvú sociálnu pomoc ľuďom bez domova a ľuďom v kríze 
- poskytovať ubytovanie v noci  bezdomovcom, ktorí sú na začiatku 
resociálizačného procesu 
- poskytovať ubytovanie v noci chorým a zomierajúcim bezdomovcom 
 
Čiastkové ciele činnosti:  
- realizovať resociálizáciu ľudí z okrajových skupín obyvateľstva 
- poskytovať základné sociálne poradenstvo cieľovým skupinám 
- monitorovať zdravotný stav bezdomovcov ako prevenciu pre šírením 
infekčných ochorení 
 
V prvom období /január - apríl 2008/ bola sociálna práca zameraná na obnovenie 
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základných hygienických návykov klientov, starostlivosť o zdravie, posilňovanie 
vôľových schopností, obnovovanie komunikatívnych zručností, znovuvytváranie  
vzťahov k jednotlivcom a k spoločnosti, poznanie a rešpektovanie noriem 
spoločnosti, základné sociálne poradenstvo.  
V druhom období /máj - december 2008/ bola sociálna práca zameraná na 
sociálnu prevenciu, t. j. obnovovanie pracovných návykov, zapojenie sa klientov 
do resocializačných aktivít a na steetwork - mapovanie bezdomovcov v meste a 
nadviazanie kontaktov s nimi.   
 
Počet klientov v roku 2008 :  155 
Počet noc ľahov:           8 481 
Základné sociálne poradenstvo / pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, 
dávky v hmotnej núdzi, vybavovanie občianstva/    10 
klientov 
 
Návrat do rodiny       2 klienti 
 
Sociálna prevencia:   
Zamestnanie na dohodu :        3 klienti 
Zamestnanie formou brigád :                           14 klientov 
Zamestnanie formou aktivačného príspevku:    1 klient 
Resocializačné aktivity I. stupňa /pomocné práce v objekte a okolí/:  80 
klientov 
Resocializačné aktivity II. stupňa /predaj Nota Bene/   
 16 klientov 
 
Dom charity sv. Gianny Čadca 
Kuku čínova 6, 022 01 Čadca  
 
Eva Ondrušková 
���� 041/ 4323 40 88 
 
Dom charity sv. Gianny v Čadci bol zriadený 1. 7. 2007 Diecéznou charitou Nitra 
za účelom poskytovania sociálnych služieb v zmysle § 30 zák. č. 195/1995 Z. z. o 
sociálnej pomoci - útulok pre mužov a ženy v útulku v noci a prechodného 
ubytovania na dobu určitú pre ženy v útulku prechodne. 

 
Útulok pre mužov a ženy v noci - nocľaháreň          
Útulok pre mužov sa nachádza v suterénnych priestoroch. Maximálna kapacita je 
10 mužov.  

Útulok pre ženy sa nachádza na poschodí budovy. Ženy  a muži majú 
samostatný vchod do budovy. Kapacita nocľahárne pre ženy je 5 lôžok. Útulok sa 
riadi podľa prevádzkového poriadku a poriadku dňa. Prevádzková doba je 
nepretržitá počas celého roka . 
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V priebehu roka 2008 nocľaháreň využilo:  
11 žien s počtom prenocovaní 270 
32 mužov s počtom prenocovaní 1 688 
 
Útulok pre ženy prechodne 
 
Toto ubytovanie sa nachádza na dvoch poschodiach. Kapacita  ubytovania je 10 
lôžok. Ženy  - klientky bývajú po 2 a 3 na izbe. K dispozícií je spoločenská 
miestnosť, kde prebieha pracovná terapia, ktorá pozostáva zo štrikovania, 
vyšívania, tkania jednoduchých kobercov, háčkovanie a rôzne iné ručné práce.  
Ženy - klientky majú rozdelené služby pri zabezpečovaní prevádzky zariadenia - 
upratovanie a prípravy jedla.   Priemerný vek ubytovaných žien je 35 rokov.  
Klientky sú motivované k obnoveniu a udržiavaniu pracovných návykov a 
pomáhame im sprostredkovať prácu. Učíme ich zodpovednosti, základným 
hygienickým návykom, stolovaniu. Veľmi dôležitá je neustála komunikácia. V 
každodennom kontakte s klientkami je nezastupiteľné postavenie a práca 
sociálneho pracovníka. Keďže niektoré ženy nie sú len zo Žilinského kraja, je 
potreba im vybaviť obvodných a odborných lekárov  a inú odbornú sociálnu 
pomoc. 

 Doba pobytu v charitnom dome je určená na čas, ktorý je potrebný na 
osamostatnenie sa tak, aby sa mohli zaradiť do bežného života v spoločnosti. 

Našu službu využilo 23 žien s počtom dní  3 023, čo je v priemere 8 žien za 
mesiac. 

Z počtu 23 žien sa nám podarilo umiestniť do Domu charity sv. Kamila - 2 ženy, 
do Resocializačného centra Banská Bystrica - 1 žena, návrat domov - 7 žien, 
dobrovoľné ukončenie pobytu - 4 ženy.  

 
Resocializa čné aktivity: obnovenie opusteného schátralého kríža, 
Mikulášska besiedka, Vianočná akadémia, obnova vonkajšej fasády zariadenia. 
 
Denné azylové centrum 
Súčasťou Domu charity sv. Gianny je aj Denné azylové centrum, ktoré poskytuje 
starostlivosť o ľudí bez domova, ktoré sú z dôvodu sociálnej neprispôsobivosti 
bez prístrešia. Službami DAC sa snažíme o komplexné riešenie problematiky 
ľudí, poskytujeme základné sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavovaní 
osobných dokladov, pomoc pri hľadaní práce, ubytovania, poskytovanie 1. 
Sociálnej pomoci /jedlo, ošatenie/, možnosť vykonania osobnej hygieny. Sociálna 
prevencia sa vykonáva prostredníctvom resocializácie - výkon jednoduchých prác 
v DAC, zapojenie sa do predaja Nota Bene. V súčasnej dobe evidujeme 29 
predajcov , z toho troch aktívnych.  
 
Prehľad poskytovaných služieb 
 
Stredisko osobnej hygieny      373 krát 
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Výdaj stravy /1 teplé jedlo/     905 krát 
Šatník        564 krát 
Práčovňa       323 krát 
Sociálne poradenstvo - základné    27 klientov 
 
Charitatívno-sociálne centrum Žilina  
Predmestská 12, 010 01 Žilina 
 
 
Mgr. Peter Bir čák 
����041/ 724 47 956 
 
- útulok v noci 
- denné azylové centrum 
 
Projekt dopĺňa existujúce časti sociálnej siete pre ľudí z okrajových skupín 
obyvateľstva. Útulok je určený ľuďom, ktorí sú zaradení do resocializačného 
procesu v rámci Denného azylového centra a sú schopní dodržiavať čiastočnú 
abstinenciu pred a  počas pobytu v útulku, občanom, ktorí sú vyčlenení zo 
spoločnosti, ale aj pre tých, ktorí  z určitých dôvodov stratili bývanie a pobyt 
v útulku  je pre nich prechodnou formou bývania  
 
V roku 2008 sme poskytli noc ľah 157 klientom. 
 
Denné azylové centrum je určené pre ľudí bez domova a prepustených z 
výkonu  väzby. 
- poskytuje sociálnu službu v zmysle § 37 zák. č. 195/1998 Z. z. o sociálnej 
pomoci v znení neskorších predpisov - stredisko osobnej hygieny 
 
V rámci prvej sociálnej pomoci  zabezpečujeme:  
- vykonanie základnej telesnej hygieny (umytie, holenie, kúpanie). V priebehu 
roka bola služba poskytnutá 147 
klientom. 
- Výdaj šatstva a obuvi v šatníku 
pre ľudí bez domova a sociálne 
slabé vrstvy obyvateľstva. Počas 
roka využilo túto službu 128 
klientov.  
- Poskytovanie stravy spočíva v 
podávaní jedného teplého jedla 
denne  - 233 klientov.   
- Pravidelným klientom sme 
umožnili pranie osobných vecí a 
bielizne - 37 klientov.  
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Vianočné posedenie s klientmi 
 
 
 
 

 

III. Zdravotnícke služby 
 
Agentúry domácej ošetrovate ľskej starostlivosti /ADOS/ 
 
Legislatívne zaradenie /registrácia/ : 
 
- starostlivos ť poskytovaná v zmysle zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 
starostlivosti , službách súvisiacich s poskytovaní m zdravotnej 
starostlivosti 
 
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti je súčasťou primárnej zdravotnej 
starostlivosti a patrí do siete zdravotníckych zariadení. Je definovaná ako 
ambulantná starostlivosť poskytovaná v domácom prostredí alebo v inom 
prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa poskytuje. Poskytuje komplexnú odbornú 
ošetrovateľskú starostlivosť o klienta, rodiny, skupiny v prirodzenom sociálnom 
prostredí.  
 
Náplň činnosti: 
 
- komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí o pacientov, 
klientov všetkých vekových skupín, u ktorých je indikovaná (najmä starostlivosť o 
doliečenie po skončení  ústavnej liečby, o akútne chorých bez potreby 
hospitalizácie, o chronicky chorých, o pacientov v terminálnych stavoch a 
sociálne a zdravotne rizikové skupiny obyvateľstva) 
- úprava domáceho prostredia a životosprávy podľa povahy choroby 
- zabezpečenie osobnej hygieny 
- starostlivosť o základné životné funkcie 
- aplikácia liekov a ošetrovanie rán 
- rehabilitácia 
- odber materiálu na vyšetrenie, prípadne iné skríningové  vyšetrenie 
- zdravotná výchova a poradenstvo  
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Ďalšie úlohy:  
 
- vedenie dokumentácie 
- administratívne práce, výkazníctvo 
- koordinácia práce 
- nákup materiálu, plánovanie aktivít 
- požičiavanie pomôcok  
-  
• ADOS NITRA , ADOS ILAVA 
 
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ambulantnej starostlivosti – 
ADOS sa rozvíja a reaguje na aktuálne zmeny v súvislosti s meniacou sa 
legislatívnou bázou poskytovaných služieb. V zmysle platných právnych 
predpisov sme v rámci našich zariadení vypracovali  vypracovávať príručku 
kvality.  
Výrazne progredujeme v smere dopĺňania si kvalifikácie zdravotných sestier na 
úrovni špecializácií a vysokoškolského štúdia 1. a 2. stupňa. 
Zdravotné sestry sa v rámci terénnej ambulantnej starostlivosti zaoberajú 
komplexnými potrebami pacienta, vrátane jeho edukácie, podpory rodinnej 
starostlivosti a jej zapájania do ošetrovateľského procesu. V rámci starostlivosti 
ADOS sa realizuje prevencia na primárnej, sekundárnej a terciálnej úrovni a  
používajú sa najnovšie poznatky z oblasti ošetrovateľstva. 
Pri realizácií ošetrovateľského procesu sa používajú medzinárodné klasifikačné 
systémy NIC, NOC, NANDA. 
 
ADOS Charita Nitra a ADOS Charita Ilava sú stabilizovanými subjektami 
v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti   v rámci svojej územnej pôsobnosti. 
Okrem nepretržitého skvalitňovania poskytovanej starostlivosti však stále 
musíme, vzhľadom na výraznú finančnú podhodnotenosť, iniciovať rokovania so 
zdravotnými poisťovňami o akceptovaní poskytovanej starostlivosti a jej 
finančnom hradení.  
 
 
ADOS Charita Nitra: 
 
Počet klientov za rok 2008:     258 
Počet vyšetrení:  11461 
 
 
ADOS Charita Ilava:  
 
Počet klientov za rok 2008:      126 
Počet vyšetrení:   12271   
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 Vďaka kvalitnému materiálovému a prístrojovému  vybaveniu zdravotníckych 
potrieb pre ADOS zabezpečeného z  prostriedkov z projektu DCV, sme mohli 
klientom poskytnúť možnosť zapožičania kvalitných zdravotníckych pomôcok, čo 
prispelo k výraznému zlepšeniu a skompletizovaniu poskytovanej starostlivosti o 
klientov v domácnosti. 
  
 
ADOS Nitra, Samova 4, 950 50 Nitra 
 
Andrea Jašíková 
���� 037/ 77 21 792, 77 21 738 
 
ADOS Ilava, Farská 84/5, 019 01 Ilava 
 
Bc. Anna Štúriková 
���� 042/ 446 63 37 
 
Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky 
Chrenovská 22B, 949 01 Nitra 
 
MUDr. Katarína Mi čiaková 
���� 037/ 653 10 42 
 
Legislatívne zaradenie:  
- ústavné zdravotnícke zariadenie v zmysle zák. č. 578/2004 Z. z., §7,ods. 3, 
písm. c) 
 
 Myšlienka hospicu vychádza z úcty k životu a z úcty k človeku ako 
jedinečnej , neopakovateľnej bytosti. Rešpektuje právo každého človeka na 
dôstojnú smrť. Hospicová starostlivosť je určená pre pacientov v záverečnom 
štádiu ochorenia, teda v čase, keď ich ochorenie prestalo reagovať na kauzálnu 
/príčinnú/ liečbu.  
 
Hospic chorému garantuje, že: 
 
� Nebude trpie ť neznesite ľnou boles ťou 
� V každej situácii bude zachovaná a rešpektovaná jeh o ľudská 
dôstojnos ť 
� V posledných chví ľach života nezostane osamotený.  
 
Diecézna charita Nitra sa venuje problematike hospicovej starostlivosti od r. 
1999.  Hospic - dom pokoja a zmieru bol slávnostne požehnaný a otvorený vo 
februári 2007.    
 
Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky Nitra má kapacitu 15 lôžok. 
Z hľadiska komplexného architektonického a prevádzkového riešenia bolo 
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hlavným cieľom budovy vytvoriť útulné, príjemné prostredie s pocitom domova 
pre pacientov a ich rodinných príslušníkov a zároveň efektívne zdravotnícke 
zariadenie, v ktorom bude možné poskytovať hospicovú starostlivosť v súlade 
s najmodernejšími medicínskymi poznatkami. Tomuto cieľu bol prispôsobený 
projekt po technickej a stavebnej stránke a tento zámer napĺňa aj projekt 
vnútorného vybavenia hospicu a je našou snahou vdýchnuť tomuto domu 
atmosféru prijatia pre každého jej návštevníka.  
 
Cieľom hospicu je:  
- poskytnúť chorému úľavu od bolesti a iných závažných symptómov 
ochorenia 
- zlepšiť kvalitu života pacienta až do jeho posledných chvíľ 
- zabezpečiť pacientovi komplexnú liečbu a starostlivosť s prihliadnutím na 
individuálne sociálne, psychické a duchovné potreby 
- poskytovať pomoc príbuzným a blízkym osobám pacienta 
- poskytovať podporný systém a vytvárať podmienky, aby pacient mohol žiť čo 
najaktívnejšie až do smrti 
 
Paliatívnu starostlivosť v hospici zabezpečuje tím lekárov, sestier, ošetrovateľov, 
ale aj sociálny pracovník, duchovný a dobrovoľníci.  
Starostlivosť o nevyliečiteľne chorého a zomierajúceho pacienta sa zameriava 
najmä na zmierňovanie príznakov choroby a bolesti, poskytovanie fyzickej 
pohody a napokon zabezpečenie psychickej, sociálnej, emocionálnej a duchovnej 
podpory pacientovi a jeho blízkym v záverečnom štádiu ochorenia, pri úmrtí a v 
období smútku. 
Denný režim je iný ako v bežných zdravotníckych zariadeniach, plne sa 
prispôsobuje individuálnym potrebám a stavu pacientov. 
 
Podmienky prijatia:  
Prijímaní sú nevyliečiteľne chorí pacienti v pokročilom štádiu chronického, aktívne 
progredujúceho ochorenia, u ktorých sa predpokladá časovo obmedzené 
prežívanie. Pacienti sú do hospicu prijímaní na vlastnú žiadosť a na základe 
odporúčania praktického alebo iného ošetrujúceho lekára.  
Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre má uzatvorenú zmluvu so 
všetkými zdravotnými poisťovňami a môže prijímať klientov z územia celého 
Slovenska v prípade indikovanej diagnózy. 
 
V priebehu roka 2008 sme poskytli starostlivos ť 105 pacientom.  
 
Najvýznamnejšie udalosti po čas r. 2008: 
 
Rok 2008 sa niesol v duchu permanentného odborného a personálneho rozvoja 
poskytovaných služieb a zvýšený dôraz sme kládli aj na rozvoj sociálneho a 
duchovného aspektu sprevádzania chorých a ich rodinných príslušníkov.  
Z hľadiska odborného zastrešenia je významným pôsobenie odborného garanta 
MUDr. Mičiakovej. Zvyšovanie kvalifikácie personálu dosahujeme účasťou na 
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odborných seminároch, prostredníctvom špecializovaného vzdelávania a 
dopĺňania odborného vzdelania. Zástupcovia hospicu sa zúčastnili na 
medzinárodnej konferencii "Kresťan v zdravotníctve" v Brne, aktívne sa zapojili 
do Medzinárodnej konferencii poskytovateľov hospicovej starostlivosti v Krakove 
v Poľsku, zúčastnili sa stretnutia poskytovateľov hospicovej starostlivosti na 
Slovensku v Bardejove.  
V rámci odbornej spolupráce sa v hospici uskutočnilo stretnutie zástupcov 
Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti, sekcia paliatívnej 
starostlivosti a zástupcovia Hospicu sú členmi prípravného výboru XI. Česko-
slovenských dialógov o bolesti v Nitre.  
Hospic v Nitre prostredníctvom verejného obstarávania vypracoval ponuku na 
zabezpečenie "Praktickej výučby študentov Fakulty sociálnych vied a 
zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v študijnom odbore 
Ošetrovateľstvo v Hospici" a v akademickom roku 2008/2009 sa stal výučbovým 
strediskom na výkon  odbornej praxe študentov UKF v Nitre.  
 
V priebehu roka sme sa zamerali aj na systematizáciu a koordináciu práce s 
dobrovoľníkmi. Po informačnej kampani a aktívnom nábore záujemcov o 
dobrovoľníctvo , bolo v priebehu mesiaca november zorganizované školenie 
dobrovoľníkov. Dobrovoľníci sa aktívne zapojili do služieb v hospici a sú 
významnou súčasťou života v Hospici predovšetkým pri sprevádzaní chorých. 
Zamerali sme sa aj na podporné a supervízne stretnutia s dobrovoľníkmi.  
Dobrovoľníckou pomocou sa do hospicového projektu zapojili aj študenti zo 
Strednej školy v Zoetermeeri (Holandsko), ktorí v priebehu mesiaca jún aktívne 
pracovali na úprave okolia Hospicu a sadových úpravách.  
 
Významným dňom v živote hospicu sa stal 10. február 2008, keď pomocný 
biskup Nitrianskej diecézy Mons. Marián Chovanec vykonal obrad požehnania 
Kaplnky sv. Bernadety v Hospici. 
Duchovnou správou Kaplnky sv. Bernadety bol  poverený salvatorián, dp. Andrzej 
Drogoś, SDS. Kaplnka sa stala srdcom hospicu. Je to miesto živých stretnutí, 
stretávajú sa tu chorí navzájom, chorí so zdravými a je to miesto stretávania sa s 
Bohom. Kaplnka sv. Bernadety je miestom ekumenickým, otvoreným pre 
všetkých bez ohľadu na ich vierovyznanie. Je to priestor otvorený pre širokú 
verejnosť, ktorá sa tu môže zastaviť pri každodennej ceste okolo hospicu a 
konfrontovať svoj život.  
Dôležitou súčasťou hospicovej starostlivosti je aj duchovné sprevádzanie chorých 
a ich rodinných príslušníkov v tomto ťažkom období života a  v čase kladenia si 
mnohých otázok a hľadania odpovedí a porozumenia.  S odozvou vďačného 
prijatia sa stretlo organizovanie pravidelných stretnutí s pozostalými, súčasťou 
stretnutí je vždy svätá omša za zosnulých, spojená so zápisom do Knihy života  a 
následne je vytvorený priestor na vzájomné zdieľanie sa , spomienky, ale aj 
povzbudenia a vytváranie nových vzťahov.  
 
Najdôležitejšími momentmi v hospici však zostávajú každodenné chvíle dní a 
nocí , kedy môžeme sprevádzať našich chorých a ich blízkych, byť im nablízku a 
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pomáhať im žiť.  
 
V priebehu roka 2008 boli realizované  projekty  vďake podpore  Ligy proti 
rakovine - z výťažku zbierky zo Dňa narcisov. 
 
Propagovanie hospicovej starostlivosti v rámci mesta Nitra bolo aj cieľom 
informačného stánku v rámci Vianočného mesta v decembri 2008, ktorý bol 
spojený aj s finančnou zbierkou pre Hospic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kaplnka  
   v Hospici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Stredisko metodiky a kvality charitatívnych činností 
Samova 4, 950 50 Nitra 
 
PaedDr. Milena Beresecká 
���� 037/ 77 21 792 
 
Stredisko metodiky a kvality charitatívnych činností (SMKCHČ) vzniklo na 
začiatku roku 2008 v rámci organizačných zmien súvisiacich s transformáciou 
prevádzky Charitatívno – sociálneho centra v Nitre na Charitatívnu službu 
v rodinách a presunutím sociálnych služieb pre bezdomovcov z Denného 
azylového centra na Samovej ul. č. 4 do Domu charity sv. Rafaela na Štúrovej 
ulici č.57. 
Cieľom činností prevádzky je zvyšovanie kvality charitatívno – sociálnych služieb, 
uskutočňovanie vzdelávacích aktivít individuálnou a skupinovou  formou za 
účelom zvyšovania odborných kompetencií a psychohygieny zamestnancov, 
príprava nových projektov a realizácia malých projektov zameraných na sociálne 
poradenstvo a sociálne výcviky so špecifickými cieľovými skupinami.  



155 
 

 
Činnosť SMKCHČ sa uskutočňovala v nasledovných oblastiach: 
1. Metodická pomoc pri vzniku prevádzky Domu charity sv. Rafaela v Nitre 
a Domu charity Jeremiáš v Trenčíne.  
 
2. Spoločné stretnutia s vedúcimi zariadení za účelom vypracovania 
Strategického plánu rozvoja charitatívnych činností v Nitrianskej a Žilinskej 
diecéze na obdobie 2009 - 2012.  
 
3. Spoločné stretnutia sociálnych pracovníkov zariadení organizácie 
zamerané na výmenu skúseností formou kolegiálneho poradenstva, ďalšie 
vzdelávanie a psychohygienu. 
 

Druh stretnutí Počet stretnutí za rok 2008 
Vedúci zariadení 5 
Sociálni pracovníci pracujúci s 
bezdomovcami 4 
Sociálni poradcovia a sociálni pracovníci 3 
Vedúci opatrovateľskej služby 2 
Dobrovoľníci v CHSC Žilina 2 

 
4. Individuálne stretnutia s vedúcimi zariadení a sociálnymi pracovníkmi 
zamerané na zlepšovanie kvality sociálnej práce, riešenie problémových situácií 
s klientmi, vedenie dokumentácie o klientoch a kontakt so zástupcami 
samospráv. 
 
Zariadenie Počet stretnutí za rok 2008 
Dom charity sv. Rafaela v Nitre 3 
Dom charity Jeremiáš v Trenčíne 14 
Charitatívno - sociálne centrum v Nemšovej 5 
Charitatívno - sociálne centrum v Žiline 2 
Dom charity sv. Gianny v Čadci 3 

 
 
5. Supervízie zamestnancov organizácie vykonávané na základe 
objednávky zamestnancov. Počas roka boli uskutočnené štyri supervízie 
v zariadeniach: Detský charitný dom v Považskej Bystrici, Charitatívno – sociálne 
centrum v Žiline, Dom charity sv. Kamila v Žiline, Charitatívna služba v rodinách v 
Nitre.  
 
6. Administratívna činnosť zameraná na vytváranie efektívnej, jednotnej  
dokumentácie o klientoch, vypracovanie podkladov pre interné smernice 
a vypracovanie podkladov k pripomienkovým konaniam pri tvorbe legislatívneho 
návrhu zákona o sociálnych službách. 
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7. Vykonávanie sociálneho poradenstva pre klientov v špecifických 
situáciách a vykonávanie informatívneho sociálneho poradenstva osobne, 
telefonickou a  e-mailovou formovou.  
 
8. Príprava nových projektov formou budovania partnerstva so 
samosprávami, partnerskými  organizáciami, prezentáciami činnosti našej 
organizácie:  
� Charitatívno – sociálne centrum v Trenčianskych Tepliciach   
� Nocľaháreň a denné centrum pre bezdomovcov v Nových 
Zámkoch, v prípravnej  fáze  účasť na tvorbe akčného plánu rozvoja sociálnych 
služieb pre bezdomovcov     
� Projekt dlhodobej reintegrácie obetí obchodovania s ľuďmi 
 
9. Projektová činnosť: žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Fondu 
sociálneho rozvoja na projekt „Inovatívne nízkoprahové sociálne služby pre 
bezdomovcov.“   
 
10. Realizácia pilotného projektu organizácie zameraného na resocializačné 
a sociálne výcviky klientov probácie v spolupráci s Okresným súdom v Nitre. Do 
projektu boli  zapojení počas roka dvaja klienti. 
 
Stredisko metodiky a kvality charitatívnych činností by malo rýchlo a efektívne  
reagovať na aktuálne potreby organizácie,  požiadavky a potreby zamestnancov 
týkajúcich sa poskytovania sociálnych služieb klientom, tiež by malo reagovať na 
legislatívne zmeny v sociálnej oblasti.  
Verím, že  v prvom roku činnosti strediska sa podarilo dosiahnuť určitý posun   vo 
vývoji kvality charitatívnych činností v zariadeniach organizácie a v budovaní 
vzťahu dôvery.  
 

V. Chránená diel ňa  
   
 Chránená diel ňa sv. Jozefa 
 Samova 4, 950 50 Nitra 
 ���� 037/ 77 21 792 
 
Legislatívne zaradenie /registrácia/: 
 
- vytvorenie pracovných miest pre zdravotne postihnut ých v zmysle zák. 
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
 
Chránená dielňa sv. Jozefa  so zameraním na kníhviazačské práce bola zriadená 
s účinnosťou od 15. 1. 2002.  
Hlavným motívom vzniku takéhoto pracoviska bolo vytvorenie pracovných miest 
a možnosť zaradenia ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou do pracovného 
procesu a následné odstránenie diskriminácie týchto ľudí vo vzťahu k ich 



157 
 

pracovným možnostiam na pracovnom trhu. V priebehu roka 2006 mala 
chránená dielňa 2,5 zamestnancov - 2 so zmenenou pracovnou schopnosťou.  
Hlavné zameranie Chránenej dielne sv. Jozefa je výkon kníhviazačských prác. 
Chránená dielňa si vďaka kvalitnej práci zabezpečila klientelu v mieste svojho 
pôsobenia a blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších miest. Zameriavame sa 
predovšetkým na viazanie diplomových, dizertačných a rigoróznych prác. Oslovili 
sme rôzne inštitúcie, podniky, obecné a mestské úrady atď. v súvislosti s 
ponukou viazania zbierok zákonov a rôznych archívnych materiálov. Ďalšou 
skupinou oslovených boli farské úrady a cirkevné inštitúcie s možnosťou 
reštaurovania a opráv starých kníh, prípadne celých knižníc. Okrem týchto 
oslovených skupín zavítalo do dielne mnoho jednotlivcov, ktorí si priniesli zviazať 
rôzne  časopisy, noviny, prípadne rôzne špeciálne priania v oblasti 
kníhviazačských prác. K špeciálnym zákazkám dokáže naša dielňa pristupovať 
veľmi flexibilne. V roku 2006 sme zakúpili zariadenia, s ktorými sme rozšírili 
ponuku vykonávania kníhviazačských prác laminovaním a pomocou tepelnej a  
hrebeňovej  väzby. 
 
Aj v r. 2008 môžeme konštatovať, že Chránená dielňa sv. Jozefa úspešne pôsobí 
v konkurenčnom prostredí a prináša do dnešnej doby aj mnohé iné prvky - ochotu 
pomôcť, poskytnutie priestoru a šance chorým, zviditeľnenie charity. 
 
Štatistické údaje: 
 
Väzba kníh a časopisov:  569 ks  
Diplomové práce:    326 ks 
Krabice, púzdra 
a obaly :                   64 ks 
Zbierky zákonov:      80 ks 

Hrebeňová väzba:         26 ks 

Laminovanie:                            7 ks 

Tepelná väzba:                                 2 ks 

Zlátenie obalov, záložky, 

kovorožky a iné 
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ČIERNÝ BALOG 
 

Rieka Čierny Hron dostala svoje 
pomenovanie podľa farby svojej 
vody na sútoku s Hronom / Bielym 
/. Jej voda sa javila čierna, lebo na 
jej dne bol humus pochádzajúci z 
historických pralesov, ktorý 
odnášali prívaly vody. V minulosti 
bolo bežným javom, že podľa 
mena vodného toku pomenovali aj okolité územie. Údolie Čierneho Hrona bolo 
pokryté obrovskými pralesmi až do XV. storočia a ľudoprázdne. Tvorilo doménu 
uhorských kráľov, ktorí tam so svojimi družinami pri poľovačkách občas zavítali zo 
Zvolenského hradu. 

Od konca XV. storočia pre veľkú vzdialenosť od sídelného Budína uhorskí 
panovníci obmedzovali návštevy tohto územia. To využili valašskí pastieri z 
breznianskeho a ľupčianskeho panstva a začali prenikať do týchto končín so 
svojimi stádami oviec a kôz. Za účelom získania pastiev pre svoje stáda 
vypaľovali a ničili dovtedy nedotknuté pralesy. Pre ďalší vývoj tohoto regiónu malo 
rozhodujúci význam prevzatie banského a hutného podnikania v okolí Banskej 
Bystrice do rúk štátu – viedenskej komory.  

Roku 1545 Kráľovská komora vo Viedni prevzala od Fuggerovcov 
banskobystrické mediarske podniky do vlastného obhospodarovania. Súčasne 
zakladá Kráľovskú banskú komoru v Banskej Bystrici a podriaďuje jej i kráľovské 
lesy v oblasti Horehronia. Lesy v širokom okolí Banskej Bystrice boli vyčerpané 
nehospodárnym ťažením Thurzovcov a Fuggerovcov, bolo treba hľadať nové 
zdroje drevných hmôt - bohaté lesy, ktoré by umožnili plnú prevádzku v baniach a 
medených hutách v Banskej Bystrici. Touto úlohou poveril kráľ štajerského 
lesmistra Vlka / Wolfa / Hohenwartera. 

Významné medzníky histórie obce Čierny Balog  

- 11. jún 1607 – Prvá oficiálna zmienka o existencii drevorubačskej osady Krám – 
Čiernom Hrone, miesta trvalého osídlenia na území dnešnej obce Čierny Balog - 
v pokynoch cisára Rudolfa II z rodu Habsburgov - pre ustavenie lesného šafára v 
Brezne. 

- 15 august – významný pamätný deň - slávenie Nanebovzatie Panny Márie, 
kterému je zasvätený kostol v osade Balog a konajú sa aj hody. Prvý krát sa 
objavuje v roku 1616, keď v piatok po Nanebovzatí Panny Márie bol v Banskej 
Bystrici ukončení dlhoročný spor medzi mestom Breznom a Ľupčianskym 
hradným panstvom o škriepne územia na Čiernom Hronci. Tento moment využila 
banská komora a pokračovala v kolonizácii údolia Čierneho Hrona proti prúdu 
rieky. Naviac 16. augusta 1810 bol do nového kostola /1804/ vtedajšom 

Region Brezno 

Starosta František Budovec  

Rozloha 14 717 ha 

Počet obyvatel 5160 

Hustota zalidnění   
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Čiernohronskom Balogu, investovaný Štefan Petruš, v poradí ako druhý farár. 
Začal písať latinskú kroniku obce, prvé historické spracovanie vývoja osídlenia a 
podmienok života na Čiernom Hrone. 

- 1.január 1787 – cirkevné osamostatnenie sa farnosti na Čiernom Hrone /od 
Brezna /, zlúčenie osád ležiacich na pravom brehu Čierneho Hrona tzv. 
breznianskom území, s osadami na ľavom brehu, na komorskej strane do 
spoločného názvu Čierny Hronec /Nigro Rhonitz. /. 

- rok 1804 – vysviacka nového kostola. Pretože nový kostol a fara bola postavená 
oproti osady Balog, začína vznikať nový názov všetkých osád - Balog s 
prívlastkom Čiernohronský, pretože zahŕňal všetky drevorubačské Handle. 

- 1.január 1887– vznik dnešného názvu Čierny Balog ( v tom čase aj Fekete 
Balog - názov na maďarských úradoch ). Názov vznikol pri oslavách 100–ho 
výročia vzniku samostatnej farnosti a zlúčenia založených osád na Čiernom 
Hrone. 
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VYDRA 

Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog 

E-mail: tik@vydra.sk 

www.vydrovskadolina.sk 

 

Kontaktní osoba:  Zuzana Sitar číková  

O NÁS 

Vydra byla založena roku 
1992 z iniciativy 
dobrovolníků. Jejich hlavním 
cílem je vytvářet podpůrné 
aktivity a komplexní služby 
pro návštěvníky. První cílem 
bylo sdružovat veškeré 
poskytovatele služeb z okolí 
a pomoci jim nabízet služby 
a propagaci. Vydra pro ně 
pořádala semináře, na 
kterých jim popisovala 
moderní způsoby poptávky 
po službách, možnosti jak se 
zviditelnit či uspět 
v turistickém ruchu. Tím zapříčinili velký rozvoj města Čierný Balog.  
 

Vydra v současné době participuje společně 
s Čiernohronskou železničkou a obcí na 
mikroregionální úrovni i s jiným subjekty v okolí. 
Vytváří sdružení Vydrovská Dolina, které je 
turistickým lákadlem. Provozují ve městě také 
informační centrum, které kromě jiného slouží 
k prodeji tradičních výrobků, které zadarmo 
vytváří místní řemeslníci. Tato podpora tradičních 
řemesel má velký úspěch, stejně jako Vydry 
dobrovolnická činnost. Dobrovolníci, kterých je 
25, se podílejí na údržbě města různý 
veřejněprospěšnými pracemi. Na těchto pracích 
se podílí i členové dětských letních táborů, které 
během léta pojmou 5 turnusů. Kromě těchto prací 
se pak na táborech pořádají teambuildingové a 
environmentální hry a zábavy, kdy se děti 

seznamují s přírodou a učí se sekundární recyklaci.  
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ČIERNOHORSKÁ ŽELEZNICA 
Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog 

E-mail: ch@isternet.sk 

www.chz.sk 

Kontaktní osoba: Ing. Aleš Bílek  

O NÁS 

První úsek této železniční stanice 
byl vybudován v roce 1908. Ihned o 
rok později začala stanice 
pravidelně převážet nejen osoby, 
ale také vytěžené dřevo z okolí, na 
které je oblast bohatá.  Trať 
dosáhla 132 km. V roce 1982 byla 
železnice uzavřena, a to jako 
poslední lesnická stanice na 
Slovensku.  Ihned v roce 1983 
vznikla v Čierném Balogu tradice 
bezplatných táborů Stromu života, 
jehož dobrovolníci se podíleli na 
zvelebování okolní krajiny. 7 km této železniční stanice bylo později zapsáno na 
seznam kulturních památek. Železnice byla v dalších letech opravována a 
rekonstruována, včetně tratě, a svou novou éru zahájila v roce 1992.  
 

V současné době se trať o 16 km využívá 
k turistické činnosti, kdy hlavní trasa vede od 
Čierného Balogu do Hronca (10 km) a vedlejší 
trať vede z Hronce do Chvatim (2 km), na jejímž 
konci se nachází další zajímavost lokality, a to 
Lesnický skanzen.  Čierný Balog se může 
pochlubit velice pestrou nabídkou pro turismus, 
který je také nejdůležitější součástí celého 
města. Kromě samotné železničky, spolupracují 
také s místní obcí a organizací Vydra, následně 
jsou obě dvě sdruženy pod organizaci s názvem 
Vydrovská Dolina. 
 
Čiernohronská železnička hraje velmi důležitou 
roli v regionu. Díky ní se daří rozvíjet cestovní 
ruch v místech velmi chudých na pracovní 
příležitosti.  
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MISERICORDIA, N. O. 
P. Jilemnického 134/749, 976 52 Čierny Balog 

E-mail: misericordia@misericordia.sk 

www.misericordia.sk 

 

Kontaktní osoba:  Tatiana Štalrajterova  

O NÁS 

Organizace Misericordia, n. o. byla založena občanským sdružením Paradiso a to 
jako místní organizaci v čierném Balogu pro podporu sociálních služeb. Úkolem 
této organizace bylo získat majetkový základ pro sociální služby v Čierném 
Balogu. Byl vypracován projektový plán na stavbu nového sociálního centra.  
 

 
 
Dům se sociálními službami by sloužil nejen jako centrum pro tyto služby, ale 
zároveň i jako domov s péčí i domov důchodců. Předpokládaná kapacita tohoto 
objektu je 59 klientů, z toho 30 by jich bylo pod zvýšeným dohledem, zbylých 29 
by spadalo pod domov důchodců. Vizí celého projektu je poskytnout komplexní 
služby, od ubytovacího zařízení, po prádelnu, rehabilitace či varnu, kdy tyto 
služby by mohli využívat i senioři, kteří nechtějí opouštět svůj domov.  
Misericordia se snaží o podporu domácího prostředí, čehož by tímto 
prostřednictvím chtěla dokázat 
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KOMUNITNÉ CENTRUM N.O. 
Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog 

E-mail: kcno@sanynet.sk  

Kontaktní osoba: Lubica Pán čiková  

O NÁS 

V lednu 2002 založili organizaci Komunitné 
centrum Obec Čierný Balog a Vydra za 
účelem osamostatnění komunitních 
programů Vydry realizovaných v obci od 
roku 1998. V budově centra se realizují 
nejen programy pro děti, mládež a dospělé, 
ale také drobné služby a poradenství pro 
občany a zároveň se organizují kulturně-
společenské aktivity. V roce 2003 zřídilo 
Komunitné centrum také klub důchodců 
Dôvera. V ten samý rok pak bylo zařazené 
do registru poskytovatelů sociálních služeb 
Banskobystrického samosprávného kraje.  
 
 
Cílem centra je poskytovat sociální pomoc 
a humanitární pomoc nezaměstnaným či 
nezvýhodněním, služby na podporu 
regionálního rozvoje a zároveň vytvářet 
programy na podporu vzdělávání, výchovy a rozvoje tělesné kultury. V současné 

době mají vytyčené tři 
cílové skupiny. První 
z nich je práce 
s nezaměstnanými, kdy 
dochází k podpoře 
jednotlivých osob, 
rozvíjí se jejich 
zručnost, osobnost, 
zároveň je jim 

poskytováno 
individuální poradenství 
a informační služby. Do 
této skupiny spadají 
i chráněné dílny, které 

pomáhají 
handicapovaným. Další 
skupinou jsou senioři, 
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jimž centru pravidelně pořádá různé kulturní akce a snaží se je stále zapojovat do 
života v obci. Poslední skupinou je práce s romskými spoluobčany. V Čierném 
Balogu se nachází 4 osady, které se pomocí programů centra snaží obec spojit. 
Na základě koordinace romské rodiny Pustajových se pořádají pravidelně různé 
minifestivaly romské kultury, funguje zde také dětský divadelní sbor. Výjimkou 
nejsou ani například fotbalová utkání mezi všemi čtyřmi osadami.  
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ESTONSKO 
Estonsko se v současnosti 
administrativně člení v 
kraje (estonsky maakond), 
které se dále člení v 
samosprávy 
(omavalitsus). 
Samosprávou může být 
buď statutární město 
(linn), nebo venkovská 
obec (vald), do níž mohou 
patřit města (linn), 
městysy (alev), městečka 
(alevik) a vesnice (küla). 

Kraje jsou jednotkami 
státní správy. Výkonným 
orgánem státní moci v krajích je krajské zastupitelstvo (maavalitsus) v čele s 
hejtmanem (maavanem), kterého do funkce jmenuje vláda Estonské republiky. 

Ve statutárních městech a v obcích je nositelem moci zastupitelstvo (volikogu, 
resp. ve městech linnavolikogu a v obcích vallavolikogu), které je voleno tajným 
hlasováním v přímých a všeobecných volbách na funkční období čtyř let. 
Výkonným orgánem zastupitelstva je tzv. městská nebo obecní vláda (valitsus, 
resp. linnavalitsus nebo vallavalitsus) v čele se starostou (ve městech linnavanem 
či linnapea, v obcích vallavanem). 

Měna: Estonská koruna 

Jazyky: Estnoština 85% 

Složení obyvatel: 68,4 % Estonců, 25,7 % Rusů, 2,1 % Ukrajinců 

 

TARTU 
 
Tartu (dříve známé též pod 
německým a švédským názvem 
Dorpat, pod ruskými jmény 
Дерпт (Děrpt) či Юрьев 
(Jurjev), nebo také přes 
staroestonštinu a latinu 
vytvořeným Tarbat) je druhým 
největším městem Estonska. V 
roce 2004 zde žilo 101 297 
obyvatel. Na rozdíl od 

Kraj Tartumaa 

Starosta Urmas Kruuse 

Rozloha 38,8 km² 

Počet obyvatel 101 297 (2004) 

Hustota zalidnění 2 610,7 obyv./km² 



168 
 

estonského politického a finančního centra Tallinnu je Tartu často považováno za 
centrum vzdělanosti a kultury. Ve městě sídlí nejstarší a nejslavnější estonská 
univerzita. Město se nachází ve vnitrozemí Estonska, přibližně 180 km na 
jihozápad od Tallinnu a je považováno za centrum celého jihozápadního 
Estonska. Město protíná řeka Emajõgi, která spojuje dvě největší estonská 
jezera. 
 
HISTORIE 
Archeologické nálezy datují první osídlení v oblasti nynějšího Tartu do 5. století 
našeho letopočtu. V 7. století je doložena existence dřevěného opevnění na 
východní straně centrálního návrší Toomemägi. První písemná zmínka týkající se 
tohoto sídliště se objevila v roce 1030 v kronikách Kyjevské Rusi. V tomto roce 
byla kyjevským knížetem Jaroslavem I. Moudrým vypálena původní dřevěná 
pevnost Estů, která nesla jméno Tarbatu a na jejím místě vystavěna kamenná 
pevnost, která byla nazvána Jurjev. Stala ruským opěrným bodem v kraj Ugandi a 
střediskem výběru daní. Estové a Rusové sváděli dále o toto strategicky důležité 
místo časté boje, během nichž pevnost změnila několikrát svého vlastníka. Roku 
1061 byl Jurjev podle dochovalých záznamů vypálen Estonci (v ruských 
pramenech označováni jako Čuď). 
V roce 1224 dobyli Jurjev rytíři Řádu mečových bratří, kteří expandovali ve 
východním Pobaltí. Původní staroestonský název města Tarbatu byl v němčině 
adaptován jako Dorpat, případně též Derpt. Pod vládou křižáků se Tartu v 
pozdním středověku stalo důležitým obchodním centrem. Bylo členem hanzy a 
sídlem biskupství. Tak jako v celém Livonsku, byla městská elita převážně 
německá. Tito tzv. literati dominovali městské kultuře, náboženskému životu, 
školství a politice až do konce 19. století. Německého původu bylo mnoho, ne-li 
většina studentů a 90 % učitelů tarbatských škol. 

V 16. století přešlo Livonsko a s ním i Tartu pod nadvládu Polska. V roce 1583 
byla ve městě ustavena jezuitské akademické gymnázium. Kromě toho v Tartu 
vznikl i překladatelský seminář a město obdrželo od polského krále Štěpána 
Bátoryho i svou červenobílou zástavu. Po vypuknutí švédsko-polské války byla 
činnost akademického gymnázia a semináře roku 1601 pozastavena. Vzhledem k 
porážce Polska připadlo Tartu Švédsku. Činnost akademického gymnázia byla 
obnovena v roce 1630, ovšem už v roce bylo gymnázium 1632 výnosem 
švédského krále Gustafa II. Adolfa přeměněno na univerzitu. 

Po podpisu Nystadské smlouvy v roce 1721 město připadlo carskému Rusku a 
bylo dále oficiálně označováno poruštěným německým jménem Děrpt. Během 18. 
století padlo mnoho středověkých památek za oběť požárům a město bylo 
obnoveno v pozdně barokním a neoklasickém stylu. Během druhé poloviny 19. 
století v době národního obrození se Tartu stalo významným estonským 
kulturním centrem. Město bylo v roce 1869 dějištěm První estonské všeobecné 
pěvecké slavnosti (Esimene eesti üldlaulupidu). Roku 1870 zde bylo založeno 
divadlo Vanemuine, první divadelní soubor hrající v estonštině, a 1872 se zde 
sešlo i ustavující shromáždění estonského svazu spisovatelů. 
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V roce 1893 se v rámci posílené carské politiky rusifikace město oficiálně vrátilo 
ke staršímu ruskému jménu Jurjev. Roku 1895 došlo dokonce ke změně 
vyučovacího jazyka na univerzitě na ruštinu. Političtí představitelé Estonců využili 
chaosu konce První světové války v roce 1918 k vyhlášení samostatné Estonské 
republiky. Sovětské Rusko se pokusilo tento vývoj zvrátit následnou invazí, ale v 
Estonské osvobozenecké válce bylo nakonec poraženo a 2. února 1920 
podepsalo v Tartu s Estonskem mírovou smlouvu, v němž se navždy vzdalo 
všech územních nároků vůči Estonsku. 

Poruštěná univerzita byla z Tartu již v roce 1918 odsunuta do Voroněže, ale již 
roku 1919 bylo v Tartu obnoveno univerzitní vyučování s estonštinou jako 
vyučovacím jazykem. Zároveň se stal oficiálním označením města stal soudobý 
estonský název Tartu (vzniklý zkrácením původního Tarbatu). 

Sovětský svaz již v roce 1940 porušil Tartskou mírovou dohodu novým útokem na 
Estonsko, jemuž mladá republika podlehla. Po krátkém intermezzu nacistické 
okupace se roku 1944 vrátili do země, a tím i do Tartu sovětští okupanti. Město 
během válečných let utrpělo těžké škody. Za své vzal historický Kamenný most 
(Kivisild) přes Emu, postavený v letech 1776-1778; most nejprve poničila 
ustupující ruská vojska v roce 1941 a zkázu pak dovršily boje v roce 1944. V 
období sovětské okupace bylo Tartu pro cizince uzavřeným městem, neboť na 
předměstí ležela důležitá sovětská letecká základna (nyní se na někdejších 
ranvejích nachází rozlehlý autobazar). V této době se také počet obyvatel téměř 
zdvojnásobil z původních 57 000 na více než 100 000. 

Po obnovení nezávislosti v roce 1991 se Tartu stalo opět intelektuálním a 
kulturním centrem Estonské republiky. Celý střed města včetně univerzity prošel 
rozsáhlou rekonstrukcí, která pomohla Tartu obnovit bývalou krásu. 

Město je především domovem významné univerzity, založené švédským králem 
Gustafem II. Adolfem roku 1632. V Tartu sídlí též Estonská zemědělská 
univerzita, Pobaltská vojenská akademie a estonské ministerstvo školství a 
výzkumu. Své sídlo má ve městě i Nejvyšší soud, obnovený roku 1993, a 
Estonský národní archiv. 

PAMÁTKY 

Většina památek v historickém středu města pochází z období před získáním 
nezávislosti, kdy vyšší a střední třídu tvořilo převážně německy mluvící 
obyvatelstvo 

• luteránský kostel svatého Jana (Johanneskirche či Jaani kirik), městká 
radnice z 18. století, budova univerzity, zbytky katedrály z 13. století, 
botanická zahrada, hlavní nákupní třída a budovy v okolí radničního 
náměstí 

• na předměstí převládá typická sovětská architektura z období okupace 
mezi roky 1944-1991. V nedávných letech bylo postaveno několik 
moderních výškových budov ze „skla, betonu a oceli“, avšak navzdory 
všem těmto změnám si centrum dokázalo uchovat svůj historický ráz. 
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Vzhledem k tomu, že Tartu je univerzitním městem, je místní noční život poměrně 
bohatý. Nachází se zde řada barů, restaurací a nočních klubů. Turisticky 
nejatraktivnější jsou Wildeova irská hospoda a Prachárna. 
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MTÜ TARTU KATOLIKU KOOL (Katolická škola v Tartu)  

Jakobi 41, 510 06 Tartu 

E-mail: kool@katoliku.edu.ee 

www.katoliku.edu.ee 

 

Kontaktní osoba: Liivi Löhmus  

O NÁS 

Počátky Církevní školy v Tartu se datují do 
roku 1938, kdy na toto místo přišly 
františkánské sestry z Československa. 
Původně zde založily jen mateřskou školku, 
která ale byla vinou sovětské okupace 
zavřena v roce 1940. V roce 1991 pak 
členové tartské katolické farnosti založili 
vzdělávací zařízení, které mělo za hlavní cíl 
své žáky učit hodnotám církve a moderní 
demokratické společnosti. Škola 
odstartovala svou činnost přesně 9. 9. 1993. 
První třída pak byla otevřena na podzim 
v roce 1994. V této době také vznikla kromě 
mateřské školky i základní škola. 

 

 

 

V současné době ve škole 
tedy funguje kromě 
mateřské školky také 
předškolní rok, základní 
škola a centrum pro 
volnočasové aktivity. 
Dohromady je zde okolo 
350 dětí ročně a 150 dětí se 
podílí na volnočasových 
aktivitách. Do různých akcí 
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se zapojují také rodiče samotní, a to velice aktivně. Mezi hlavní cíle školy patří 
slaďování školy, domova a církve, rovnoměrný vývoj duchovní a intelektuální 
stránky a výuka cizích jazyků, zvláště angličtiny. Pro tuto příležitost je ve škole 
zaměstnána v současné době rodilá mluvčí. Škola má tři budovy a v roce 2015 by 
chtěla otevřít i gymnázium.  
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MAARJA KÜLA 
Riia 185, Tartu 51014 

E-mail: hukoke@yahoo.com 

www.maarjakyla.ee 

Kontaktní osoba: Huko Laanoja  

O NÁS 

Maarja Küla je vesnička pro dospělé se speciálními potřebami. Od doby, kdy 
v Estonsku platí zákon o povinnosti vzdělávání dětí se specifickými potřebami, je 
pro realizátory takového projektu jako je vesnička Maarja Küla mnohem snadnější 
shánět podporu. Rodiče dětí se speciálními potřebami založili v letech 1992-94 
pro první skupinu žáků školu, která měla původně kapacitu pro 10 žáků. Byla 
vytvořena nadace, jejímiž členy se stali tito rodiče, kteří následně odkoupili 
pozemky, na kterých vesnička dnes stojí. Od roku 2004 také začala nadace 
zaměstnávat asistenty pro péči o postižené. V současné době má za sebou tato 
organizace něco kolo 70 projektů, ze kterých se výstavba celého objektu 
postupně realizovala.  

Ve vesničce žije v současné době 32 osob se specifickými vzdělávacími 
potřebami (poruchami vzdělávání). Místní škola vlastní chráněné dílny, kde se 
obyvatelé učí různým řemeslům. V roce 2007 se rozšířila možnost vzdělávání o 
kurzy zahradnictví a péče o dům. Dnes již jsou první 3 absolventi. Na škole 
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vyučuje 10 učitelů, 7 dalších zaměstnanců vede dílny a 20 lidí se stará o domy. 
Velká část spolupráce je založena na práci s dobrovolníky. Celý tento projekt má 
svou filozofii: aby se obyvatelé vesničky naučili samostatně jednat v běžném 
životě a byli schopni jej realizovat bez dohledu asistentů. Velkou měrou zde 
přispívá i teorie, že zde nefungují žádné hierarchické principy, každý má právo se 
svobodně vyjádřit a mluvit do chodu celého zařízení. V žádném případě není 
cílem snaha o segregaci jedinců, je velký apel organizátorů na integraci jedince 
v běžné společnosti.  
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MTÜ TARTU KRISTLIK NOORTEKODU (D ětský domov v Tartu)  

Era 2, 510 10 Tartu 

E-mail: Kylli.Kool@mail.ee 

www.tkn.ee 

 

O NÁS 

Tento dětský domov vznikl v roce 1995 a provozuje jej nezisková organizace. 
Budova je majetkem organizace nevidomých v Tartu. Nezisková organizace, 
která tento objekt provozuje, byla založena před 10 lety. Domov není typem 
rodinné péče. Děti jsou rozdělování do skupinek nejen podle věku, ale také 
zájmových aktivit. Domov je klasickou představou dětského zařízení tohoto typu.  

Stěžejní pro program celého domova jsou tři typy aktivit. Domov zabezpečuje 
především podmínky pro péči o děti, které nemají rodiče nebo se o ně rodiče 
nestarají. Těmto dětem je k dispozici denní centrum, kde děti vyvíjí běžné aktivity. 
Další hlavní činností je provoz dětského domova, který navštěvuji děti do konce 
střední školy. Některé z nich poté také pokračují na univerzitu. Proto, aby se děti 
naučili, jak funguje běžná společnost, má dětský domov k dispozici podporované 
bydlení. Zde mají obyvatelé domova později možnost zkusit postavit se na vlastní 
nohy. Poslední a neméně důležitou součástí aktivit je doučování, kdy jsou dětem  
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v jejich domácím prostředí předávány prvky určité kultury a její hodnoty. Mezi 
zájmové činnosti, které je možné v domově provádět, patří mimo jiné i pěvecký 
sbor, hodiny hudby a kurzy tance. Dokonce organizace založila kulturní spolek, 
se kterým pořádají pravidelné kulturní akce. V domově žije v současné době 55 
dětí, z toho 25 jich žije v domově a 14 v jiném domě, zbytek v podporovaném 
bydlení. Věková hranice dětí se pohybuje od 7-17 let. V podporovaném bydlení 
mohou zůstat, než ukončí VŠ (do 25 let). 
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TARTU EMAJÖE KOOL (Škola pro nevidomé v Tartu) 
Vabaduse pst 9, 510 04 Tartu 

E-mail: kool@tek.tartu.ee 

www.tek.tartu.ee 

Kontaktní osoba: Anne Köiu  

O NÁS 

Škola Emajöe v Tartu je základní i střední škola pro zrakově handicapované. Své 
jméno odvozuje od místní řeky. Jde o jedinou státní školu v Estonsku, která se 
věnuje zrakově postiženým. Jejich osnovy se skládají ze tří programů, které se 
posléze dělí podle různých stupňů náročnosti (podle státních osnov pro běžné 
základní školy, zjednodušené pro zrakově handicapované, pro lidi s mentálním 
handicapem). V současné chvíli zde 35 učitelů vyučuje 61 studentů, z toho 12 je 
zcela nevidomých. Každá třída je obvykle složená z 5-6 studentů. Na škole 
ovšem nepůsobí pouze učitelé, ale tento sbor zahrnuje také psychology, speciální 
pedagogy a například projektové manažery. Žáci jsou přijímáni na základě 
doporučení z poradenského centra, a stejně tak potřebují potvrzení od lékaře. 
Důležité pro tuto skupinu je také program rehabilitace, který škola pořádá. Škola 
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má k dispozici také 30 ubytovacích míst, v současnosti plně využitých. 

Hlavní snahou školy je přispívat k integraci nevidomých a zrakově postižených do 
společnosti, pomoc při uplatnění na trhu práce a podpora vzdělávání nevidomých 
a zrakové postižených dětí. V současnosti mají několik absolventů, pokračujících 
ve studiu na vysoké škole. Škola se snaží vytvořit funkční spolupráci na třech 
úrovních – osobní, institucionální a mezinárodní. Podle platného estonského 
zákona má každé dítě nárok na vzdělání ve škole nejbližší jeho bydlišti a to 
včetně zrakově postižených žáků. Škola v Tartu poskytuje poradenskou činnosti 
pro rodiče zrakově postižených dětí, integrovaných v rámci tohoto zákona do 
běžných škol. Kromě vzdělání v rámci státních osnov mohou studenti využít 
některý z nabídky praktických kurzů, jako je řezbářství, keramika nebo tkaní. 
Škola i rehabilitační centrum v jejím rámci jsou financovány ze zdrojů ministerstva 
školství a ministerstva sociálních věcí. 
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WELFARE SERVICE OF SENIORS AND DISABLED PERSONS 
(Sociální za řízení pro seniory a mentáln ě handicapované)  

Raekoja plats 3, 510 03 Tartu 

E-mail: indrek.sooniste@raad.tartu.ee 

www.tartu.ee 

 

Kontaktní osoba: Indrek Sooniste  

O NÁS 

Sociální zařízení pro seniory 
neslouží pouze seniorům, ale také 
handicapovaným lidem, kteří jsou 
zde klienty. Budova byla stavěna 
celých 30 let, poslední křídlo bylo 
dostavěno teprve v roce 2009. 
Budova se stává ze tří budov. Ty 
jsou mezi sebou propojené. Co se 
týče vybavení, je důležité říci, že 
klienti mají k dispozici veškeré 
možné služby včetně kadeřnictví,  

 
masáží, prádelny a například i solné 
jeskyně. V současné době má 
zařízení 177 klientů. Jeho největší 
předností je, že se vyznačuje svým 
poměrem zaměstnanců a klientů. 
Zaměstnáno je zde 114 pracovníků.  
  

Zařízení kromě domova důchodců, 
také provozuje tísňovou péči, při 
které je důležitá podpora seniorů 
v jejich přirozeném prostředí. Cílem 
této služby je snažit se podporovat 
seniory v jejich domácnosti, 
poskytnout jim služby, které jim 
doma život usnadní a zároveň tak 
přirozeně snižovat počet těchto lidí 
v domově důchodců. Fungují tady 
nejen rozvozy jídla, ale také 
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například již zmíněná prádelna. V případě umístění jedince do tohoto domova je 
nutná podpora nejen rodiny, ale i například města. Město samo je také vlastníkem 
celého domova. Zařízení také spolupracuje s ostatními domovy pro seniory, 
nejvíce však s domovem v Tallinnu.  
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TALLIN 

Tallinn (česky zřídka též Tallin nebo 
Talin, dříve rovněž Revel, německy 
dříve 

 Reval, švédsky dříve Lindanäs) je 
hlavní město Estonska a přístav na 
jižním pobřeží Finského zálivu 
Baltského moře. 
HISTORIE TALLINU 

Archeologické nálezy dokládají, že 
území Tallinnu, bylo poměrně hustě 
osídleno již od počátku doby železné, 
tedy již v raném 1. tisíciletí. Nejpozději 
v 10. století se v centru dnešního 
Tallinnu zformovalo sídlo raně 
městského typu. Nálezy byzantských, německých a anglosaských mincí z 10. až 
12. století dokládají, že město bylo významným přístavem a silným obchodním 
centrem. 

Nejstarší historickou zmínkou o Tallinnu je popis Estonska od arabského 
zeměpisce Al-Idrísího z roku 1154, v němž se objevuje též hradiště Qaliwani; 
podle vícera historiků je ovšem pravděpodobné, že v popisu došlo k záměně, a 
že Tallinn je ve skutečnosti popsán jako „květoucí město“ Anhil, zatímco Qaliwani 
odpovídá hradišti Hanila. Tallinn se už tehdy pravděpodobně skládal z hradu na 
vrchu Toompea a z „dolního města“, tedy trhového sídliště pod hradem, kde již v 
prvních letech 13. století stály též křesťanské kostely. 

Další pramenná zmínka o Tallinnu pochází z kroniky Jindřicha Lotyše a týká se 
jeho dobytí a zničení dánským králem Valdemarem II. v roce 1219. Na místě 
původního estonského hradu dal dánský král postavit opevnění zprvu dřevěné, 
jak dokazují popisy útoků z let 1221 a 1223, v nichž se Estonci pokoušeli Tallinn 
znovu ovládnout. 

Dánové v roce 1227 po porážce u Bornhøvedu ztratili město ve prospěch Řádu 
mečových bratří. Zkušení řádoví stavitelé v následujících dvou letech vybudovali 
na vrchu Toompea zprvu neveliký, ale z vojenského hlediska moderní kamenný 
hrad. Na diplomatický tlak papeže však roku 1238 musí mečový řád předat 
severní Estonsko včetně Tallinnu opět Dánsku. Dánský král ještě téhož roku 
uděluje městu základní městské privileje, a roku 1248 pak město dostává plná 
městská práva podle lubeckého vzoru. 

Rychle rostoucí obchodní a přístavní sídlo na místě někdejšího trhového sídliště 
bylo roku 1265 administrativně odděleno od královského hradu a stalo se 
samostatným středověkým městem v plném smyslu slova. V témže roce byla 
zahájena stavba nového opevnění města, zatímco hrad začali Dánové 
přestavovat v jednu z největších tehdejších pevností o hradbách celkové délky 
2,5 km a výšky až 16 m o 45 baštách. Roku 1285 se urbs Revalia stává 

Kraj Harjumaa 

Starosta Edgar Savisaar 

Rozloha 159,2 km² 

Počet obyvatel 400 911 (2007) 

Hustota zalidnění 2 518,3 obyv./km² 
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nejsevernějším členem Hansy. Když pak v roce 1346 Dánsko oslabené 
Svatojiřským povstáním prodává své estonské državy Řádu německých rytířů, a 
ten je za protislužby krátce přenechává Livonskému řádu, znamená to sice další 
rozšiřování a přestavby samostatně spravovaného hradu, avšak život dolního 
města tím téměř není ovlivněn. Během svých hansovních let prožívá starý Tallinn 
největší rozkvět. Většina dnes ceněných památek tallinnského Starého Města 
pochází právě z této doby. Počtem obyvatel se stává Tallinn jedním z největších 
měst Severní Evropy. Roku 1525 město přijímá lutherskou reformaci. 

Postup reformace výrazně oslabil moc Livonského řádu v Pobaltí a o dosavadní 
řádové državy začaly soupeřit okolní mocnosti — Rusko, Švédsko, Dánsko a 
Polsko. Roku 1558 vypuká Livonská válka, která pak sužuje zemi pětadvacet let. 
Tallinnští radní se roku 1561 dobrovolně podřizují moci švédského krále, který jim 
slibuje zachování městských privilejí. Švédové ovládnou celé severní Estonsko, 
ale již 1569 ostřelují Tallinn útočící Dánové, na přelomu let 1570 a 1571 město 
obléhají a jeho okolí Rusové, další pustošivý ruský pokus o dobytí města se 
odehraje 1577. Teprve roku 1583 nastává mír pod švédskou nadvládou. 

Souběžný úpadek Hansy pak znamená postupnou proměnu Tallinnu z metropole 
severu na provinční centrum švédské správy. Švédové se však aktivně zasazují o 
rozvoj vzdělanosti a technologie. Roku 1631 zakládají ve městě první gymnázium 
a 1635 tiskárnu, která tiskne též knihy v estonštině. Na stavební tváři města se 
švédské období projeví především vystavěním prstence bastionů kolem města 
koncem 17. století a rozvojem předměstí, dnešních čtvrtí Kalamaja, Tõnismäe, 
Köismäe, Jaani a dalších. 

Ruský pravoslavný chrám Alexandra NěvskéhoRoku 1700 vypuká těžká a ničivá 
Severní válka, kterou se Rusko snaží vyrvat Švédsku nadvládu nad Baltem. Po 
zahájení ruského útoku na Tallinn a vypálení části města se v září roku 1710 
tallinnská radnice vzdává Rusům. Válka spolu s morovou epidemií způsobí 
úbytek tallinnského obyvatelstva na pouhou desetinu předválečného stavu. 
Teprve koncem 18. století se město zotaví z následků ruského vpádu a dosáhne 
velikosti, kterou mělo před vypuknutím války. Jeho růst však plynule pokračuje, 
takže v roce 1917 v něm žije kolem 160 000 obyvatel. Ruské období se na tváři 
města podepisuje několika význačnými barokními budovami, z nichž nejznámější 
je carský palác v Kateřinském údolí, v době svého vybudování za městem, na 
východním okraji dnešní městské části Kesklinn. 

Ruská nadvláda skončila vyhlášením Estonské samostatnosti roku 1918. Tallinn 
byl vyhlášen hlavním městem Estonské republiky. Během následné estonské 
osvobozenecké války se město sice počátkem roku 1919 ocitlo v ohrožení, ale 
ruská vojska do něho už nevstoupila. Válečné události a následná bída vedly ke 
snížení počtu obyvatel Tallinnu přibližně o třetinu vůči roku 1917. Po roce 1920 
však město začíná opět růst, a to jak rozšiřováním předměstí, tak zhušťováním 
zástavby na dosud urbanizovaném území. Do města jsou začleněny některé 
dříve samostatné okolní obce, roku 1940 pak i město Nõmme. 

Boje o Tallinn v roce 1941Téhož roku však přichází sovětská okupace Estonska, 
pak obsazení hitlerovským Německem, a roku 1944 návrat sovětské moci. 
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Poškození města a jeho památek během druhé světové války naštěstí není tak 
rozsáhlé jako v případě některých jiných estonských měst; největší škody byly 
způsobeny rozsáhlým sovětským náletem v březnu 1944. 

S opětovným obsazením města sovětskými vojsky 23. září 1944 se Tallinn stal 
opět de facto hlavním městem Estonské sovětské socialistické republiky. Růst 
města byl urychlen stavbou rozsáhlých panelových sídlišť a řízeným 
přistěhováváním ruskojazyčného obyvatelstva z jiných oblastí Sovětského svazu. 
Z necelých 130 tisíc na konci války vyrostl počet obyvatel do roku 1956 na 267 a 
do roku 1976 na 408 tisíc, z nichž tvořili Rusové více než polovinu. Roku 1960 
bylo navíc k Tallinnu připojeno Saue a roku 1963 též Maardu. Na tváři města se 
sovětská doba vedle nového věnce sídlišť (Mustamäe, Lasnamäe, Õismäe) 
podepsala též několika jednotlivými urbanisticky kontroverzními projekty (Městská 
hala v přístavu, mrakodrap hotelu Viru aj.). 

Výraznou změnu pro život i vzhled města znamenalo obnovení estonské 
nezávislosti roku 1991. Tallinn se stal opět hlavním městem suverénní Estonské 
republiky. Prvním výrazným důsledkem byl poměrně rozsáhlý úbytek obyvatelstva 
(z téměř 500 tisíc na necelých 400 tisíc), vzniklý především odchodem části 
ruskojazyčného obyvatelstva do Ruska, částečně pak znovuosamostatněním 
některých sídel (Saue, Maardu). Ruku v ruce s touto změnou se měnilo též 
národnostní složení obyvatelstva, takže k 1. dubnu 2004 bylo v Tallinnu již 53,7 % 
Estonců a jen 36,5% Rusů. 
PAMÁTKY 

Tallinn patří k turisticky nejnavštěvovanějším evropským městům. Hlavním 
turistickým cílem je Staré Město s hradním vrchem Toompea. Právě toto 
historické jádro města bylo v roce 1997 zapsáno na listinu světového dědictví 
UNESCO. 

• Vanalinn - historicky a architektonicky nejcennější částí Tallinnu je 
Vanalinn (estonsky staré město), do značné míry zachovalé středověké 
hanzovní město – udává se, že v hranicích Starého Města si přibližně dvě 
třetiny budov zachovaly svůj vzhled, vytvořený ve 13. až 17. století. 
Dochována je též více než polovina městského opevnění s věžemi a 
branami a později dobudovanými předsunutými bastiony. Nejstarší 
dochované části hradeb pocházejí ze 13. století, většina věží ze 14. a 16. 
století, dnes dochované brány z 15. století. Nejznámější jsou věže Kiek in 
de Kök (1475, přestavba na počátku 16. století) a Paks Margareeta 
(Tlustá Markéta, 1510-1529) 

• Toompea - dnes zpravidla za součást Starého Města počítaný hradní 
vrch Toompea (estonsky Chrámová hlava) žil po staletí vlastním životem 
jako samostatně spravované sídlo, na „dolním městě“ Tallinnu nezávislé 
a s ním i soutěžící a soupeřící 

• Suur linnus - tedy Velký hrad, vlastně celá hradní čtvrť, zahrnující řadu 
architektonicky cenných církevních a správních objektů a obehnaná 
opevněním, navazujícím na opevnění Malého hradu. Srdcem této čtvrti je 
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gotická katedrála Panny Marie, jejíž dějiny sahají do roku 1219, kdy byl 
na jejím místě postaven jednoduchý dřevěný kostel 

Kadriorg – čtvrť, kde se nachází pozdně barokní až raně klasicistní zámek z roku 
1718, navržený Italem Nicolem Michettim jako letní rezidence Petra Velikého), 
zámek je nyní využíván jako muzeum umění. 
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SCHOOL IN TALLINN (Škola v Tallinnu) 
Vene 22, 101 23 Tallinn 

E-mail: kersti@colleduc.ee  

www.vhk.ee 

Kontaktní osoba: Kersti Nigesen  

O NÁS 

Gymnázium 
v Tallinnu je 
specializované 
nejen na základní 
školství, ale má pod 
sebou také 
mateřskou školku, 
divadelní školu a 
samozřejmě střední 
školu. Organizace 
vlastní dohromady 8 
budov. Založena 
byla sdružením 
rodičů v roce 1985, 
kdy jedinými žáky 
byli děti samotných 
učitelů. Samotné 
sdružení rodičů se 
nazývá od svého 
založení Spolek sv. 
Michala. Škola byla 
původně také 
nestatní, teď patří 
pod správu státu. 
Prostory školy již 
sami předurčují její 
vývoj, původně byla 
totiž lokalita 
dominikánským 
klášterem.  

Hlavní myšlenkou celého tohoto gymnázia je odhalit individuální potřeby žáků, 
ukazovat jim křesťanské hodnoty a nabídnout jim nové možnosti a duševní 
rozvoj. Věnují se zde i dětem se speciálními potřebami, zároveň poskytují kolejní 
místa a snaží se nějakým způsobem rozvíjet i kulturní život, kdy pro tuto potřebu 
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zřídili i institut. Jednou z jejich dalších zvláštností je jejich program pro matky 
samoživitelky, jimž se snaží pomoci rozvíjet své rodičovské schopnosti.  Ve škole 
studuje 1000 dětí a pracuje zde 200 učitelů, z čehož 80 z nich je na hudební 
výuku. 
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ŠVÉDSKO 

Švédsko je administrativně rozděleno na 
289 komun (obcí). Každá komuna má 
volenou obecní radu, exekutivním 
orgánem je výkonný výbor. Do správy 
komun spadá řada oblastí jako výstavba 
bytů, výstavba a údržba místních silnic 
(dálnice a státní silnice patří pod státní 
správu - Vägverket), zásobování vodou, 
kanalizace, základní školství, sociální 
péče, péče o mládež atp. Komuny mají 
právo vybírat daně z příjmů a z 
nemovitostí, stanovují výši poplatků za 
různé služby. Zajišťují veřejné služby na 
něž dostávají dotace od státu. 

Mezistupeň mezi státní a obecní 
administrativou tvoří kraje, kterých je 21 
(švédsky "län"). Státní moc v krajích 
představuje krajský hejtman 
(landshövding). Krajští hejtmané jsou 
jmenování vládou na šestileté období. 
Obvykle se rekrutují z řad politiků, avšak 
po jmenování obvykle opouštějí politickou 
scénu. Nejdůležitějším výkonným 
orgánem krajské administrativy jsou 
krajské správní úřady, v jejichž čele stojí 
krajský hejtman. Jejich členové jsou 
jmenováni krajskou radou, která je 
voleným orgánem. Krajské správní úřady jsou odpovědné především za zdravotní 
péči včetně poskytování nemocničních služeb, dále zodpovídají za určité typy 
vzdělávání a za odborné školství. 

Měna: švédská koruna 

Jazyk: švédština 93% 

Složení obyvatel: Švédové (90%), autochtonní Finové (2%), Laponci 

 

 

 



188 
 

STOCKHOLM 

Stockholm  [stokholm] (latinsky Holmia) 
je hlavním a zároveň největším městem 
Švédska a kraje Stockholm (Stockholms 
Län). Stockholm leží na východním 
pobřeží mezi jezerem Mälaren a 
Baltským mořem. Počet obyvatel se 
pohybuje okolo 670 000 (1990) a 761 
721 (2004). Stockholm je důležitým 
obchodním a průmyslovým centrem 
Švédska. Ve Stockholmu sídlí švédská 
vláda a parlament, je také sídlem hlavy 
státu – krále. 

HISTORIE 

První písemná zmínka pochází z roku 1252, kdy byl Stockholm důležitým tržním 
místem se železem, pocházejícím z dolů v Bergslagenu. Byl údajně založeno 
jarlem Birgerem za účelem obrany města Sigtuna na jezeře Mälaren před útoky z 
moře a před pleněním. První stavbou proto byla pevnost strážící cestu mezi 
Baltským mořem a jezerem Mälaren. V tomto místě, kde byla vybudována 
obranná zařízení z kmenů (švédsky stock) stromů, se nachází řada menších 
ostrovů (švédsky holme) – z toho pravděpodobně pochází název města 
Stockholm. Od roku 1523 je Stockholm hlavním městem Švédska. 

Stockholm, základ dnešního Starého Města (Gamla Stan), byl postaven na 
centrálním ostrově vedle Helgeandsholmen ve 13. Století. V letech 1296 a 1478 
ve Stockholmu působila městská rada složena z 24 členů, z nichž polovina byla 
vybrána z měst německy mluvících měšťanů.  
Strategický a hospodářský význam získal Stockholm při vztazích s dánským 
králem, kdy vstoupil do Kalmarské unie v 15. století. Dánský král Christian II 
vstoupil do města v roce 1520. Dne 8.listopadu 1520 se ve Stockholmu konal 
krvavý masakr a různá další povstání, které nakonec vedly k rozpadu Kalmarské 
unie. V souvislosti se vstupem Gustav Vasi v roce 1523 a ustavení královské 
moci se počet obyvatel Stockholmu zvyšoval.  

V 17. století vidělo Švédsku ve Stockholmu hlavní evropskou mocnost. Od 1610 
do 1680 se počet obyvatel násobí šestkrát. V roce 1634 se Stockholm stal 
oficiálním hlavním městem švédské říše. Stockholm dostal také monopolu na 
obchod mezi zahraničními obchodníky a dalšími švédskými a skandinávskými 
územími. Tím začalo město vzkvétat ještě víc. 

V roce 1710 zasáhla Stockholm Černá smrt (mor). Po skončení Velké severní 
války město stagnovalo. Populační růst se zastavil a hospodářský růst zpomalil. 
Město začalo ztrácet pozici velmoce. Stále však udržovalo svou roli politického 
středu Švédska a dále se rozvíjelo kulturně pod vládou Gustava III.  Až ve druhé 

Hrabství Stockholm 

Starosta Sten Nordin  

Rozloha 377.30 km² 

Počet obyvatel 786 509 

Hustota 
zalidnění  
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polovině 19. Století znovu získalo svou vedoucí ekonomickou roli. Vznikla nová 
průmyslová odvětví a Stockholm byl přeměněn na významné obchodní a servisní 
středisko, stejně jako klíčovou bránu do Švédska.  

Stockholm se stala moderní, technologicky vyspělé a etnicky různorodé město v 
druhé polovině 20. století. Mnoho historických budov bylo zbouráno, včetně celé 
historické čtvrti Klára a nahrazeny byly moderní architekturou.  Město pak 
expandovalo do dalších okresů, jako je Rinkeby a Tensta.  

PAMÁTKY 

Centrum města se nachází na čtrnácti ostrovech a odtud získalo svůj název. 
Stock by se dalo přeložit jako kláda a holm jako ostrůvek. Ačkoli se Stockholm 
nachází téměř na jihu země, je zde v létě možné zažít osmnáctihodinové dny a 
kraťoučké noci, při kterých slunce téměř nezapadne za obzor.  

• Skogskyrkogården - dřevěný hřbitov. Ten byl navrhnut tak, že odráží 
všechny stavební styly od románského po funkcionalistický. Je zde 
exhibice věnována vzniku hřbitova i jeho stavitelům. Architekti Gunnar 
Asplund a Siguld Lewerendz využili přírodního prostředí v okolí starého 
hřbitova a proměnili jej v neokoukané místo, citlivě zasazené do okolí. Ze 
známějších osobností je zde pohřbena například herečka Greta Garbo. 

• Drottningholm - Královnin ostrov. Je to sídlo švédské královské rodiny, 
ale i turistická atrakce. Palác si v šestnáctém století nechal postavit Jan 
III Švédský s manželkou Katarinou Jagellonskou. Ještě v šestnáctém 
století stihnul palác vyhořet, aby byl následně opět vystavěn. Následně 
sloužil jako sídlo švédským králům a královnám. V areálu Drottningholm 
se nachází samotný palác, divadlo, anglický park, barokní zahrada, kostel 
a čínský pavilon. 

• Gamla Stan – staré město. Jak plynul čas, ve Stockholmu se začal víc a 
víc projevovat vliv kontinentální Evropy, zejména Berlína a Vídně. Proto 
je mnoho budov z devatenáctého století inspirováno právě těmito městy a 
jejich architekturou. To jde dobře vidět třeba na budově Královské opery. 
Tvář Stockholmu samozřejmě ovlivnila i moderní architektura. Zejména 
Art Nouveau, funkcionalismus a následně modernismus. V tomto duchu 
byl postaven zmíněný Lesní hřbitov, Městská knihovna či Městské 
divadlo. 

• Ve Stockholmu se nachází neuvěřitelné množství muzeí. Na tři čtvrtě 
milionu obyvatel je tu přes sedmdesát muzeí. Jedno z největších je 
Národní muzeum s obrovskou sbírkou obrazů a uměleckých předmětů od 
světových umělců. Vedle národního muzea je tu bezpočet malých 
expozicí, ale také Muzeum moderního umění a Skanzen. 
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Ve Stockholmu (přesněji v sále radnice – Stadshuset) se každoročně vyhlašují 
některé z Nobelových cen. V roce 1912 se zde konaly Letní olympijské hry. 
Jednou z priorit nového švédského předsednictví Evropské unie je snižování 
emisí skleníkových plynů. Švédsko chce jít zbytku Evropy příkladem. Nejvíce je to 
vidět přímo v hlavním městě. Díky investicím do ekologických technologií a lepší 
kvality života si Stockholm vysloužil titul první zelená metropole. Systém 
zásobování teplem využívá z 80% obnovitelné zdroje, přičemž do roku 2050 chce 
být město na fosilních palivech zcela nezávislé. 

Ve Švédsku je částečná prohibice. Systembolaget je státní monopol, který 
prodává alkohol a který je neziskový. Alkohol se smí prodávat v běžných 
obchodech pouze do obsahu 3.5% alkoholu. Vše ostatní seženete pouze v 
Systembolaget. Stejně jako ve Finsku jsou populární cidery, tedy různé 
alkoholické mošty (mají cca 2.5%). Plechovky jsou zálohované, stejně jako 
plastové lahve. Jako v Estonsku, tak i ve Švédsku, je zakázáno konzumovat 
alkohol na veřejných místech, kromě míst k tomu vyhrazených.  
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FRYSHUSET 

Märtensdalgstan 2-8/Box 92022, 120 06 Stockholm 

E-mail: ivar.forstadius@fryshuset.se 

www.fryshuset.se 

 

Kontaktní osoba: Ivar Forstadius  

O NÁS 

Vizí organizace Fryshuset je být něčím víc, než jen budovou. Tato představa 
vychází z přesvědčení, že lidskosti a spravedlivosti lze dosáhnout jen za pomoci 
odhodlání, povzbuzování, zdravé sebedůvěry a entuziasmu, které pramení 
z každodenních životních zkušeností a setkání. Fryshuset nabízí nepřeberné 
množství aktivit a setkání s lidmi ze všech částí společnosti. Fryshuset je nadace 

řízená organizací 
YMCA. Byl založen 
v roce 1984 na 
základě iniciativy 

Stockholmské 
odnože YMCA a 
několika nadšených 
lidí. Jedním z nich 
byl také „otec 
zakladatel“ – Anders 
Carlberg. Nejdříve 
sídlila organizace ve 
starém skladišti 
(slovo Fryshuset 
znamená ve 
švédštině sklad na 
mražené potraviny), 
v roce 1994 se však 

přestěhovala do větších prostor (24 000 m2). Různé aktivity jsou financovány 
kombinací grantů, poplatků a sponzorských darů. Fryshuset má asi 350 
zaměstnanců a každý měsíc jej navštíví přibližně 40 000 lidí.  
 
Na počátku se organizace zaměřovala hlavně na sport a hudbu, ale s průběhem 
času začali mladí místo sami přetvářet a ovlivňovat jeho podobu – jako reakce na 
všeobecné potřeby ve společnosti začala narůstat sociální angažovanost. Dnes je 
organizace známá jak pro svou sociální práci, tak pro vzdělávací programy, 
sportovní aktivity jako je skateboarding a basketball a také pro činnost v hudební 
oblasti. Fryshuset má vlastní střední školu s 900 studenty, programy odborného 
vzdělávání, programy z oblasti divadla, sportu, kulturních akcí, koncertů a 
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diskoték, pořádá diskuze a přednášky. Máme dokonce i vlastního kněze. Dá se 
říct, že současná podoba organizace je výsledkem vytrvalého postupu na cestě, 
jejíž konec je nepředvídatelný. Samotné aktivity Fryshusetu mohou být rozděleny 
do třech základních oblastí: sociální projekty, vzdělání a zájmové činnosti. 
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VARA 

Na obrovské pláni v polovině 
Västergötland leží obec Vara a to 
v prostředí starých kulturních 
tradic, a historicky zajímavých 
lidé, kteří zde žili a pracovali, 
včetně krále Stenkila, který žil 
ještě v Levennu.  

Aktuální Vara Obec se skládá z 
24 původních obcí, každá z nich 
vznikla v roce 1863 a byla 
ekvivalentní k dané farnosti. 
Město bylo založeno v roce 1894 
oddělením od bývalé venkovské 
obce.  

V roce 1952 došlo ke slučování a rozdělování měst, a to následovně:  Kvänum 
(bývalé obce Edsvära, Fyrunga, Jung, Kvänum, Severní a Öttum Vanga), Larva 
(Larva, Längjum a komíny), Levene (do Levene, Long, Slädene a Sparlösa) , 
Rýda (z Hällum, Naum, Rýda, Skar Město, Jižní Kedum a onum) a Vedum (hořké, 
Eling, soft-Vedum a jižní Lundby), kde vidíme, že došlo k utvoření 5 velkých 
center. Vara zůstala nezměněna. Zemědělství stále tvoří významnou část místní 
ekonomiky, ale je zde i úspěšný svět průmyslu. V obci Vara se nachází více než 
700 podniků (myslí se tím v celé vazké oblastu, nikoli přímo ve městě Vara). Pro 
ty, kteří chtějí spojit dobrou práci s hodnotnými volným časem, Vara nabízí 
mnoho příležitostí. Mezi sdružení v naší obci, asi 400 je jich dohromady, patří 
například úspěšní rock and roll tanečníci milovníci motoristického sportu. Ve 
většině obcí je tlak na aktivitu v takových či jiných projektech či sdružení.  

Hrabství 
Västra Götaland 
County 

Starosta Sten Nordin  

Rozloha 701 km2 

Počet obyvatel 17000 

Hustota zalidnění  1,289/km2  
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STATENS INSTITUTIONS STYRENE - MARGRETELUND SIS  

Wennerbergsvägen 28, 531 38 Lidköping 

E-mail: peter.gustafsson@stat-isnt.se 

www.stat-inst.se 

Kontaktní osoba: Peter Gustafsson  

O NÁS 

Národní švédská organizace pro institucionální péči je v současné době jednou 
z nejdůležitějších složek práce s kriminální mládeží. První takový domov vznikl již 
v roce 1887 a dnes spravuje tato organizace v celém Švédsku na 47 domovů pro 
mládež, která má potíže s kriminalitou, drogami či má znevýhodněné výchozí 
podmínky z původní rodiny. Tato cesta je jejich možností jak jednou neskončit ve 
vězení.  Jedním z takových domovů je i Margretelund v Lidköpingu.  

Tato na periférie města se rozkládající oblast má v současné době 4 ubytovací 
jednotky, které pojmou až 25 chovanců. Současný stav je 17 chlapců. Každý 
z nově příchozích prochází dvou měsíční analýzou, na základě které je vytvořen 
individuální plán. Obvykle zde chlapci tráví v průměru půl roku. Každý z nich má 
několik povinností, které musí plnit. Povinnou školní docházku, práce v místních 
dílnách či dokonce mají někteří možnost pracovat i mimo areál. Ten ovšem není, 
ačkoli se tak může zdát zvenku, nechráněn, naopak, bezpečností opatření jsou 
zde na lepší úrovni než kdekoli jinde. Základním a také hlavním cílem celého 
domova je spojit tři základní prvky: sociální dovednosti, hněv a morální a etické 
cítění. To znamená, že se zde chovanci učí ovládat svůj hněv, stejně jako 
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základní etické chování a zároveň jsou rozvíjeny jejich dovednosti, aby se po 
návratu odtud mohli zapojit do běžného života.  
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SOCKERBRUKET  

Sockerbruksgatan 1, 531 40 Lidköping 

E-mail: andreas.hansen@lidkoping.se 

www.lidkoping.se 

 

Kontaktní osoba: Andreas Hansen  

O NÁS 

Sockerbruket je 
organizace, která 
se zaměřuje na 
volnočasové aktivity 
mládeže od 12 do 
25 let. Toto centrum 
pro mladistvé bylo 
vytvořeno místní 
samosprávou jako 
možnost trávení 
volného času. 
Původní prostory 
byly továrnou na 
výrobu cukru. 
Odtud také  
 
Název, který 
v překladu 

znamená továrna na výrobu 
cukru. Podoba celého centra 
je odrazem přání a potřeb 
skupiny mladých, kteří 
centrum navštěvují. 
 
Cílem této organizace je, aby 
mladí trávili svůj volný čas 
pozitivně, a zároveň jim 
prostory nabízí nové 
možnosti, ke kterým by za 
běžných okolností neměli 
přístup. Centrum obývá celou 
budovu. Ve spodní části se 
nachází skatepark, který byl 
postaven přesně na míru 
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mladým klientům. V dalším patře je možnost věnovat se vybraným aktivitám, jako 
je střih videa, nahrávací místnost, zkušebna či místnost pro uměleckou tvorbu. 
V nejvyšším patře pak najdeme možnosti pro sportovní vyžití, stejně jako 
společenské prostory pro setkávání mladých. Centru neschází ani taková 
možnost jako je například webové rádio. Děti jsou zde zaregistrování a centrum je 
zcela zdarma včetně všech aktivit.  Celá organizace se pak snaží věnovat čas 
také na různé pořádání festivalů, koncertů a různých společenských večerů, a 
nemalou část celé této společnosti zabírá také dobrovolnická práce. 
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GYMNÁZIUM DE LA GARDIE 
Stenportsgatan 21, 531 50 Lidköping 

E-mail: hans.henriksen@delagardie.lidkoping.se 

www.lidkoping.se 

Kontaktní osoba: Hans Henriksen  

O NÁS 

Gymnázium De 
La Gardie je 
v centru města 
Lidköping. Školu 
navštěvuje něco 
okolo 2100 
studentů. Budova 
byla 
rekonstruována 
před dvěma lety, 
proto je její 
vybavení moderní 
a tím láká 
studenty i 
z širokého okolí. 
Na škole se 
vyučuje podle 5 
různých metod či 
skupin, které se pak zaměřují na cílové skupiny.  
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Jedno z těchto oddělení se věnuje handicapovaným dětem, kterých je na škole 
53. Ti zde studují oproti běžným letům vyučení o rok více a to proto, aby mohli 
v tomto čase pojmout veškeré důležité informace. Kromě dětí s lehkým 
postižením nad IQ 70 jsou zde i děti s kombinovaným postižením, jimž se věnuje 
v rámci této metody jiný program. Ti se učí jak zvládat základní běžné denní 
dovednosti, kdy komunikují pomocí piktogramů se svým asistentem. Skupina 
s lehkým postižením má pak možnost vybrat si mezi zaměřením na práci se 
dřevem, hotelnictvím a restauratérstvím a estetickým programem. Další možnou 
skupinou z pěti je skupina, která se dále dělí podle specializované cílové skupiny 
na 7 podskupin. V každé z nich vytváří individuální program pro studenty, jako 
jsou například děti migrantů, mladí s poruchou chování, děti s lehkým 
handicapem, ale věnují se i těm, kteří nemají zájem o školu. Tento program si 
klade za největší aspiraci vrátit děti do systému národního vzdělávání a zároveň 
jim poskytnout zvýšení sebevědomí a možnost vzdělání. 
 



200 
 

 

FREJA  

Frejagatan 6, 521 41 Falköping 

E-mail: goran.pettersson@falkoping.se 

www.falkoping.se 

 

Kontaktní osoba: Göran Pettersson  

O NÁS 

Organizace Freja, která 
zaujímá důležité místo 
v denních aktivitách 
handicapovaných lidí ve 
Falköpingu, byla založena 
roku 1972.  V roce 1986 
získala organizace nové 
prostory, ve kterých je 
dodnes. Od roku 1990 
nasadila organizace jiná 
pravidla, která odpovídají 
švédskému zákonu LSS.  
Ten dává 
handicapovaným osobám 
právo na plnohodnotný 
život včetně vyplnění 
svého volného času a z toho důvodu se centrum snaží vyhovět potřebám svých 
klientů v plné míře. Neplatí ovšem pouze na osoby s těžkým postižením, ale i na 
lehčí handicapy, protože jedním z dalších cílů je snižovat nezaměstnanost svých 
klientů a připravit je na nějaké povolání.  
 
Programy jsou vedeny tak, aby nebyly pro klienty stereotypní, proto se každý 
z nich věnuje během týdne několika činnostem najednou. Hlavní heslem je 
pracovat tak, aby se vyhovělo potřebám všech klientů a to především jejich 
individuálním potřebám.  Kromě prostor v centru Freja, které jsou pravidelně 
k dispozici, má organizace svou malou farmu za městem, kde se klienti mohou 
naučit starat se o zvířata, dále se spolupracuje s místními firmami, které klienty 
Freji zaměstnávají například na balení zboží. Přímo v centru je pak možné využít 
barevné terapie či poradce k výběru povolání. 
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SUNT LIV 
Frejagatan 6, 521 41 Falköping 

E-mail: barbro.skoglund@falkoping.se 

www.falkoping.se 

Kontaktní osoba: Barbro Skoglund  

O NÁS 

Program Sunt Liv "Zdravý život" je projekt navržený speciálně pro mladé lidi s 
mentálním postižením žijící ve Falköpingu ve Švédsku. Trvá již tři roky a hovoří se 
o prodloužení kvůli jeho úspěšnosti. Jejich základní vizí snahou je naučit tyto 
občany základům zdravé výživy, ale zároveň jim pomoci se osamostatnit. Proto 
není jediným prvkem tohoto projektu zdravá výživa, ale také nakupování či škola 
vaření. 
 
Tři dny v týdnu se skupina schází a společně se učí nejen správně jíst, ale také 
vařit či trávit čas sportem. K dispozici jsou členům skupiny i tělocvičny či 
posilovna, ale realizátoři se snaží brát skupinu i do volné přírody, kde je možné se 
věnovat daleko zajímavějším aktivitám. Co je Sunt Liv pro samotné organizátory? 
„Učíme se správné návyky ve vztahu k zdravému stravování, fyzické aktivitě a 
mluvíme o zdravém životě.“ To čím se tedy Sunt Liv zabývá je nejen fyzický 
trénink a vaření zdravého jídla, ale také je aspirací realizátorů, aby si klienti užili 
legraci a naučili se i týmovou práci.  
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VARA FOLK HIGH SCHOOL  

Torggatan 41, 534 23 Vara 

E-mail:  annikahjansson@hotmail.com 

www.vara.fhsk.se 

 

Kontaktní osoba: Annika Jansson 

O NÁS 

Tato škola byla založena v roce 
1915  jakožto zemědělská škola, 
ale postupem času se vyvinula 
ve  svobodné demokratické 
centrum pro vzdělávání 
dospělých. Ústřední funkcí této 
školy je poskytnout druhou šanci 
dospělým, kteří nedokončili své 
základní anebo středoškolské 
vzdělání. Jsme hrdí na to,že  
můžeme pozorovat, jak mnozí 
naši studenti, kteří bývali 
považováni za “neúspěšné”  
nyní pokračují ve vzdělávání a 
studují na univerzitách či dosahují úspěšných profesionálních kariér. Ale zrovna 
tak jsme hrdí i na ty studenty, kteří se rozvinuli po osobnostní stránce a vzali svůj 
život do svých rukou. Praktikujeme takovou pedagogiku, která pohlíží na 
osobnost člověka jakožto na celek a klade stejný důraz na její sociální či citovou 
složku jako na tu teoretickou. 

Naše  výuka se soustřeďuje do čtyř studijních kursů : 
 
Kompenzace základního a st ředoškolského vzd ělání 
Tento kurs trvá od jednoho do tří let, podle toho, na jaké úrovni jsou počáteční 
znalosti toho kterého studenta. V rámci pedagogiky, zaměřené především na 
osobnost žáka, se dospělí studenti znovu věnují těm školním předmětům, které (z 
jakýchkoli důvodů) nezvládali anebo z nich propadli,  když byli  ještě dětmi či 
dospívajícími. Na závěr úspěšně absolvovaného kursu získává student kvalifikaci 
rovnou středoškolskému vzdělání a může případně pokračovat ve studiu na 
vysoké škole.  
 
Kurs pro dosp ělé se zvláštními pot řebami   
Tento kurs trvá rovněž od jednoho do tří let  a je určen dospělým s mírným 
mentálním handicapem. Jeho cílem je posílit nezávislost těchto osob a zvýšit 
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pravděpodobnost toho, že by mohly v budoucnosti vést bohatý a smysluplný 
život. Mnozí z našich studentů v tomto kursu žijí  buď doma, anebo v různých 
ústavech a naším  cílem zde je, aby se mohli přestěhovat do vlastních bytů 
(samozřejmě s tím, že jim přitom bude poskytována určitá pomoc, na níž mají 
zákonné právo). A dalším důležitým cílem tohoto kursu  je integrace  těchto 
studentů do společnosti.  
 
Profesionální kurs práce s mládeží, výchova vedoucí ch 
Toto je dvouletý kurs třetího stupně, určený k tomu, aby jeho absolventi získali 
patřičné kompetence, nezbytné pro terénní práci s mládeží. Tento vzdělávací kurs 
byl původně výcvikovým kursem pro profesionály ve státem řízených a 
financovaných “střediscích volného času”. Tato střediska poskytují mládeži 
(obzvlášť té na okraji společnosti) určité útočiště; dostávají ji pryč z ulic a zároveň 
jí nabízejí smysluplné rekreační činnosti. Tyto kluby mívají často místnost, v níž 
amatrérské hudební skupiny mohou nacvičovat a dokonce i nahrávat hudbu, 
kulečníkové stoly, internet a navíc se tam organizují diskotéky bez drog a další 
činnosti. Během posledních let mnoho našich studentů  tohoto kursu nalezlo 
zaměstnání ve středoškolském výukovém systému, kde pracují  po sociální 
stránce s žáky a preventivně přitom  předcházejí jejich obtěžování či šikaně. V 
tomto kursu jsou vyprofilovány  tři  podobory: první je určen pro práci s 
handikepovanými, druhý s mladistvými provinilci a třetí pro práci se zdravými 
lidmi.Všechny tyto oblasti jsou rovněž širokými možnostmi pracovního uplatnění 
pro studenty z tohoto kursu. 

Rozhlasová žurnalistika 

Toto je dvouletý kurs třetího stupně pro rozhlasové žurnalisty. Jeho podstatou je 
sice především žurnalismus, ale poskytuje svým absolventům i určité technické 
kompetence. Mnoho našich bývalých studentů je dnes zaměstáno ve Švédském 
národním rozhlase (SR), ale také v malých nezávislých místních rozhlasových 
stanicích či ve stanicích, vysílajících komerční hudbu.  
 
Další krátkodobé 
kursy a mezinárodní 
spolupráce.  
Kromě těchto 
dlouhodobých 
permanentních kursů 
škola nabízí i celou 
řadu dalších kursů 
včetně rehabilitace  
dlouhodobě 
nemocných, reaktivace 
nezaměstnaných, 
dynamických kursů  
demokracie, kde se 
setkávají politikové s 
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občany a diskutují s nimi, stejně jako  kursy dalšího vzdělávání pro různá 
povolání v rámci našich kompetenčních možností. Nedávno jsme – už podruhé- 
vytvořili výměnný studentský  program se Zambií a navíc se podílíme na tzv.  
Grundtwigově programu, v jehož rámci jsou našimi partnery některé instituce v 
Dánsku, Portugalsku, Lotyšsku a v Rumunsku. 
 
Personál  
Našimi zaměstnanci je zhruba pětačtyřicet lidí, včetně 20 učitelů,, ekonomického 
asistenta, sekretářky, vrátných, uklízeček a  kuchařů. Škola má rovněž úplný 
kuchyňský personál a navíc poskytuje ubytování až 60 svým studentům. 
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POLICEJNÍ ODDĚLENÍ BÖRAS - PRÁCE S KRIMINALITOU 
MLÁDEŽE 
Borås Stad, 501 80 Borås 

E-mail: henrik.wettervik@polisen.se  

www.boras.se 

Kontaktní osoba: Henrik Wettervik  

O NÁS 

Město Boräs má v současné 
době něco okolo 100 tisíc 
obyvatel. Je zaměřeno 
převážně na textilní výrobu, 
která je hlavní průmyslovou 
činností. Specifikem pro toto 
město je ale také velké 
množství sportovních klubů a 
zároveň velké množství 
kriminality mládeže. Největší 
problém y má město hlavně 
s drogami, dealery a 
alkoholem u mladistvých. 
 
Policejní skupina, která se 
věnuji mládeží, má v současné 
době něco okolo 6 
zaměstnanců. Věnují se 
především mladistvým mezi 
14-20 lety. Mají několik skupin, 
které se pak specializují na 
jednotlivé trestné či kriminální 
činnosti. Využívají nové 
metody sociálního síťování, 
což znamená, že jejich 
hlavním prostorem je internet 
a sociální sítě, kde se snaží odhalit trestné činy. Na internetu je totiž možné 
prodávat drogy s jiným než zakázaným složením. Také dochází často ke sporu 
mezi dealery samotnými, kteří se přou o své prostory. Cílem je tedy odhalit zločin 
a nahlásit jej sociálním pracovníkům, kteří již dále rozhodují, co s jednotlivým 
mladistvým bude.  
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SISU - IDROTTSUTBILDARNA  

Katrinedalsgatan 14, 504 51 Boräs 

E-mail: mats.persson@sisu.o.se 

w ww.sisuidrottsubildarna.se/vastergotland  

 

Kontaktní osoba: Mats Persson  

O NÁS 

SISU je organizace, která 
se věnuje sportovní 
aktivitám v celém 
Švédsku. Snaží se 
sdružovat kluby a vytvářet 
prostředí pro rozvoj 
sportovních aktivit a tím 
vede obyvatele Švédska 
k lepšímu životu. Jejich 
cílem je nejen pomáhat 
sportovním klubům, ale 
také jejich síťování, 
podpora zdravého 
životního stylu, pochopení 
souvislostí mezi mnou a 
týmem a v neposlední 
řadě vzdělávání a podpora leaderů a trenérů.  

Organizace, která se věnuje podpoře zaměstnání znevýhodněných skupin, 
pracuje jak s týmem, tak s jednotlivci. Snaží se zkoordinovat nejen samotný volný 
čas, ale také jej spojit s prací a rodinou, čímž je právě unikátní. Řídí se heslem, 
že každý může být v něčem dobrý, a proto zaměstnává handicapované občany, 
kteří tak mají možnost poznat nové věci a zároveň být integrováni do pracovního 
procesu. Projekt IGU, který běží od roku 2004, byl původně plánován pouze na 
jeden rok, ale vzhledem jeho úspěšnosti trvá doposud. Účastníci tohoto projektu 
spadají pod zákon LSS, o kterém jsme se již zmiňovali. V současné době je 
v projektu pro město Boräs 20 klientů a to ve věkovém rozmezí od 20 do 46 let.  
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ELFESBERG 
Älgärdsvägen 32, 506 30 Boräs 

E-mail: lohne@elfsborg.se  

 www.elfsborg.se  

Kontaktní osoba: Göran Lohne  

O NÁS 

Tento sportovní klub 
vznikl již v roce 
1904. Jde o typický 
fotbalový švédský 
klub, který za svou 
103letou historii 
absolvoval již 65 
sezón.  V roce 2001 
došlo k velkému 
rozvoji tohoto klubu, 
Elfsberg se stává 
významným týmem, 
je schopen draftovat 
hráče a za vydělané 
peníze investovat 
do svých stadionů. 
Až v roce 2005 byl 
postaven nový 
stadion, který byl postaven až po 40 letech plánování. V té době se také 
markantně zvyšuje příjem o 100%. Národní ligu klub vyhrál šestkrát. V současné 
době mají 3 300 členů.  

Velkou aspirací je získávat mladé hráče ve věku od 16 do 19 let. Jim poskytují 
nejen kvalitní trénink, ale také školu a ubytování. Kromě fotbalových zápasů 
včetně národní ligy, pořádají také různé fotbalové campy a akce pro sponzory. Za 
sezónu uhrají něco okolo 35 zápasů. Hlavní zásadou je pro ně udržení 
bezpečnosti na svých stadionech, což pravidelně klubu přivádí mnoho diváků. V 
současné době také nemají pouze fotbalový klub, ale také basketbalový a 
hokejový. Základním kamenem práce s mládeží je pro ně kontakt s organizacemi, 
které se mládeži věnují, dále realizace sociálních projektů a v neposlední řadě 
vyzdvihování základních hodnot týmu. Jejich krédem je semknout klub takové 
míry, aby působil jako jednotný. 
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