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Vážení přátelé, právě otevíráte Výroční zprávu Centra LADA, o.s.
Pevně věřím, že zde najdete informace o naší činnosti, službách a
hospodaření za rok 2006, které vás zajímají.
Od našich prvopočátků uplynulo už pět let a my pomalu
zapomínáme na to, jak jsme se vydali na cestu, která byla v našem
regionu nejen neprošlapaná, ale hlavně i hodně nejistá. Byli jsme
skupinka nadšenců, kteří chtěli ze všech sil pomáhat lidem s mentálním
a kombinovaným postižením a jejich rodinám, aby se vymanili ze
společenské izolace. Lidé s uvedeným postižením byli v minulosti na
okraji zájmu společnosti. Dnes však sami cítíme, jak se jejich postavení
pomalu mění k lepšímu a společnost si začíná uvědomovat, že jsou její
nedílnou součástí. A co více, že ji mohou v mnohém obohatit a že na
světě jsou i důležitější věci než honba za úspěchem a penězi. Jsou to
důvěra, cit, pochopení a láska.
Během těchto několika málo let si naše organizace vybudovala své
nezastupitelné místo v oblasti sociálních služeb pro lidi s mentálním
postižením na okrese Pelhřimov a získala podporu od různých institucí
a široké veřejnosti nejen finanční, ale především morální.
Rok 2006 nebyl jednoduchý pro nikoho z nás. Byl rokem, kdy jsme
se zaměřili na zvyšování profesionality a odbornosti pracovníků
potřebné pro zvyšování úrovně poskytovaných služeb naší klientele.
Byl však také poznamenán nejistotou zejména z důvodu
připravovaných změn, jež vyvstaly ze schváleného zákona o sociálních
službách, který byl s nadějí očekáván, ale který též vyvolal mnoho
rozporuplných názorů a kopu starostí pro ty, kteří se starají o zdárný
chod našeho centra. Přesto do roku 2007 vstupujeme plni optimismu,

s mnoha dalšími nápady a plány. Věříme, že příští rok už budeme
bilancovat v našem novém stacionáři v Pacově, a jsme přesvědčeni, že
nic z těchto starostí a problémů nenaruší naši započatou cestu. S radostí
a hrdostí mohu říci, že se nám hodně věcí podařilo, ale ještě mnohé na
nás čeká.
Je mi moc dobře u srdce a děkuji touto cestou celému svému týmu
za pochopení, lásku a úctu ke všem našim klientům, kdy bez ohledu na
svůj čas a na své soukromí přispívají k jejich plnohodnotnějšímu
životu.
Zároveň děkuji všem, kteří nám na naší cestě pomáhají a drží
palce.Vše to krásné, co se nám daří vytvářet, je také vaše zásluha!
S úctou k vám všem
Jana Moravcová

Uplynulý rok 2006 byl pro Centrum LADA, o.s. plný změn. Nejen
že přinesl zařízení nový název, ale stalo se mnoho významných a vesměs
pozitivních událostí, o kterých je podle mého názoru důležité informovat.
Z personálního hlediska stojí za zmínku aktivita zaměstnanců
pracujících přímo s klienty, kteří i přes své pracovní vytížení a rodinné
závazky neustále pracují na svém sebevzdělávání v oblasti sociálních
služeb, ať už prostřednictvím řádného nebo doplňkového studia na vysoké
škole nebo speciálních kurzů a seminářů. Za významné považuji i to, že
mezi ženský kolektiv LADY vstoupil mužský element, který svým
přístupem přinesl do života většiny klientů nové impulsy, čímž je podnítil
k větší seberealizaci a aktivitě.
V souvislosti se současným celosvětovým trendem orientace
sociálních služeb na jednotlivce se postupně změnila i filozofie přístupu ke
klientům. Snažili jsme se a dále se snažíme poskytovat takové služby, které
směřují k snazšímu začleňování lidí s postižením do většinové společnosti a
ke zkvalitnění jejich života. Letos kupříkladu měli naši klienti možnost
spolupracovat na realizaci projektu ČSOP Pacov tím, že pomáhali při
obnově a osazování starých cest. Také městys Lukavec jim nabídl
jednoduché manuální práce formou brigád, které klienti rádi vykonávají. Za
svou práci získali finanční odměnu, což jim přineslo nový pozitivní
prožitek, jelikož pro mnohé z nich to bylo první finanční ohodnocení jejich
práce v životě.
Když hovořím o změnách, nemohu opomenout náš nově zavedený
systém klíčových pracovníků (KP). Jednoduše to lze vysvětlit tak, že každý
zaměstnanec, který přímo pracuje s klienty, je klíčovým pracovníkem
několika z nich (maximálně čtyř). Tento vztah, aby byl kvalitní, musí být

založen na velice dobré úrovni poznání každého klienta jeho klíčovým
pracovníkem a vzájemné důvěře. Jedině tak se může stát KP klientům
dobrým rádcem a oporou a cíleně je podporovat při realizaci jejich osobních
cílů, tedy toho, co se chtějí naučit a v čem se chtějí zdokonalit.
Změny z hlediska provozu souvisely hlavně s přípravou na nový
zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.) platný od 1. ledna 2007. Tento
právní akt nám ukládá zpoplatnění služeb, které však kompenzuje
poskytováním příspěvku na péči přímo lidem s postižením, tedy i
uživatelům našich služeb. Samotná filozofie příspěvku je smysluplná.
Každý člověk, který má nárok jej pobírat, si může zvolit, čí služby bude
chtít využívat. Může to být organizace sociálních služeb, rodič nebo třeba
soused. V mnohých rodinách, zvláště v těch, které pečují o člověka s těžším
postižením, se finanční situace zlepší, v jiných se zase může mírně zhoršit.
U skupin obyvatel, kteří nedokáží bez pomoci řídit svůj život a nejsou
způsobilí k právním úkonům, je příspěvek dokonce snadno zneužitelný.
Pro nás zůstává otázkou, zda “nový zákon“ pomůže v realizaci
současných moderních představ o kvalitním přístupu k lidem s postižením
nebo je vrátí zpět do sociální izolace.

Ivana Švecová

Šárka Svitáková
Tento rok jsme opět zahájili činnost v našem centru v Lukavci.
Trochu jsme se rozrostli a přijali mezi sebe nové kamarády. Jako roky
předchozí byla naší převážnou náplní dne ergoterapie. V té jsme navázali na
činnosti, které již umíme, ale samozřejmě jsme vyzkoušeli i spoustu věcí
nových. Zdokonalili jsme se především ve výrobě keramiky. Naše výrobky
jste během roku mohli vidět na několika výstavách na Pelhřimovsku.
Společně jsme podnikali výlety, nákupy, dělali ohníčky a nikdy
nechyběla dobrá nálada. V tomto roce jsme vykročili novým směrem a více
se zapojili do činností mimo naše centrum. Vyzkoušeli jsme si, co to je
„opravdová práce“. Hrabali jsme listí, sázeli stromky, uklízeli Lukavec.
Pocit z dobře vykonané práce nás hřál u srdce a nechyběla ani odměna. Opět
jsme se všichni přesvědčili, jak je důležité někam patřit, něco dělat a mít
kamarády.

Josef Kamenský
Od září loňského roku jsme se věnovali v pracovních činnostech
především těm, které mohou klienti využít ve svém osobním životě a
v životě centra.
Prvním společným úkolem s mužskou částí klientů bylo vytvoření
malé dílny pro ruční práce a její vybavení drobnými nástroji a materiálem.
Několikrát jsme společně navštívili některé specializované obchody a
obchodní domy. Zajeli jsme do Baumaxu v Táboře, při nákupu se podívali
na různé druhy nářadí a sepsali si, co vše do dílny budeme postupně
potřebovat. Zajímali jsme se hlavně o ruční nářadí a spojovací materiál,
který budeme potřebovat ke konkrétním pracím v Centru LADA.
S některými klienty jsme navštívili železářství v Lukavci a Pacově.
Naše činnost byla velice pestrá. Věnovali jsme se především
potřebným údržbářským pracím. Postupně jsme opravili různé rehabilitační
pomůcky a vozíky, aby toto vše mohlo sloužit našim klientům a dalším
zájemcům. Nevyhýbali jsme se ani některým složitým pracím. Instalovali
jsme krbová kamna do společenské místnosti a malá kamna do dílny. Do
pracovny jsme připevnili na zeď tabuli na procvičování psaní a kreslení.
Tady se někteří poprvé setkali s tekutými hmoždinkami do zdi a později i
s dalšími druhy lepidel a tmelů pro dílenskou práci.
Všichni muži se u nás postupně učí zacházet s jednoduchými
elektrickými dílenskými nástroji, jako je vrtačka, akušroubovák a další. Při
práci se spojovacím materiálem, jako jsou hřebíky, šrouby, skoby a
podobně, cvičíme koordinaci rukou a jemnou motoriku.
Součástí naší činnosti byly samozřejmě vycházky a výlety, ale také
práce pro městys Lukavec. Hrabali jsme listí, uklízeli veřejná prostranství
atd. Na podzim jsme pracovali také na naší zahrádce. Všichni jsme se
snažili naučit novým činnostem a dovednostem, se kterými se mnozí dosud
nesetkali, takže se mohli doma pochlubit, co nového už umí, pro koho byla
naše práce prospěšná a jak se nám dařila. Pracovní činnosti v dílně i mimo
ni se našim přátelům líbí a daří se jim.

Jana Polidarová
Tento rok s sebou přinesl hodně změn jak pro klienty, tak pro
pracovníky v přímé péči. Tito lidé jsou spolu v dennodenním kontaktu a
potřebují určité zásady, podle kterých se všichni budou snažit řídit, aby
společný den nebyl jeden velký chaos.
Změny týkající se pracovníků proběhly rychle, všichni se jimi snaží
řídit a většinou přinesly své výsledky v krátké době. Byl sestaven denní
rozvrh, který není možné dodržet vždy stoprocentně, ale pomáhá udržet
režim dne. Klienti také získali své klíčové pracovníky, což umožňuje lépe
rozvíjet jejich osobní cíle a navozuje pocit větší důvěry mezi klientem a
pracovníkem. Spektrum činností se rozšířilo a každý si může vybrat, jaké
práci se chce věnovat.
Výsledky změn, které se snažíme prosadit, se dostaví až za čas.
Snažíme se o větší míru soukromí i volného pohybu pro každého v zařízení
a o opatření vedoucích k rozvoji samostatnosti. Klienti se začali více
objevovat na veřejnosti, a to nejen na procházce, ale zapojili se i do prací
pro obec a občas zajdou do místní restaurace nebo na nákup. Důležité jsou
všechny kulturní akce, které se odehrávají ve společnosti lidí bez postižení,
a tím pomáhají klientům najít ztracené sebevědomí a cestu ke svým novým
přátelům a kamarádům.

Anička Bílková
V roce 2006 jsme navázali na řadu aktivit z předchozího roku a
přidali jsme některé další. I v tomto roce byly těžištěm naší práce aktivity
v denním centru. Kromě těch, které jsme dělali už v předchozích letech, to
byla hlavně práce s keramickou hlínou, práce na zahrádce včetně sečení
trávníků a v podzimním měsících i práce v dílně, která je více než zajímavá
hlavně pro pánskou část osazenstva našeho denního centra.
I v tomto roce jsme uskutečnili řadu vycházek a výletů do přírody
v blízkém i vzdálenějším okolí Lukavce. Na začátku roku, kdy bylo hodně
sněhu, jsme se nejen koulovali, ale byli jsme i v lese, kam jsme do krmelce
odnesli vlastnoručně nasbírané žaludy a kaštany, abychom přilepšili
zvířatům v loňské drsné zimě. Jen co sníh slezl, vyrazili jsem na Velký
Blaník – bylo tam opravdu krásně a zvládli to všichni nahoru i dolů.
Nedlouho potom jsme navštívili Zahradnictví pana Havla v Senožatech, kde
už nás dobře znají a kde se nám opět velmi ochotně věnovali. Pak jsme byli
na přehradě Želivka a také se podívat na koně u Humpolce.
V tomto roce jsme navázali na vzájemné návštěvy s přáteli ze ZŠ
Komenského v Pelhřimově a také s dětmi z Klíčku. Společně jsme opékali
buřty, zpívali a hráli minigolf. V červnu se jako každý rok konaly velké
výlety – vlakem do Kamenice nad Lipou a autem na Veselý Kopec do
Hlinska. Opět bez doprovodu rodičů a samozřejmě s občerstvením
v restauraci a v cukrárně a s obrovským úspěchem.
Po prázdninách jsem se znovu vrhli do práce. Hodně jsme
pracovali s keramickou hlínou a také jsme dokončovali výrobky
glazováním. Hlavně naši muži se věnovali práci v dílně a opravám všeho, co
bylo a je v denním centru potřeba. Zaměřili jsme se také na činnosti mimo
centrum – chodili jsme nakupovat do místních obchodů a na poštu. V říjnu a
v listopadu jsme si vyzkoušeli pomoc obci. Nejprve jsme pomáhali při
úklidu po pouti, a potom s hrabáním a uklízením listí. Moc se nám to líbilo a
rádi bychom ve spolupráci pokračovali i v dalším roce. Také jsme byli
společně s pacovskými ochránci přírody sázet stromky a keře kolem polní

cesty. Některé naše výrobky jsme prezentovali na výstavách v Městské
knihovně v Pelhřimově, na Pampelišce v Jiřicích a v neposlední řadě i na
pouti v Pacově.
Ani na podzim nechyběly v naší činnosti oblíbené výlety –
tentokrát do Vlašimi, na Jemniště a do Tábora. V Táboře jsem pak byli ještě
jednou – nakupovali jsme drobné nářadí do dílny v Baumaxu a Hypernově.
Pro některé klienty to byla první návštěva tak velké prodejny. V prosinci
jsme byli pozváni na vánoční posezení do Domova důchodců v Onšově a
rok jsme zakončili tradičně vánoční besídkou pro naše přátele, rodiče a také
pro sebe. A krásně jsme si to užili.

Akce v roce 2006
10.1.
24.2.
2.5.
19.5.
23.5.
1.6.
5.6.
16.6.
22.6.
29.6.
11.9.
21.9.
30.9.-1.10.
2.10.
17.10.
16.11.
5.12.
7.12.
15.12.

Besídka se ZŠ Komenského
Návštěva Ing. Jana Kasala v denním centru
Návštěva dobrovolníků Hodiny H – ukázka karate
Výlet na Velký Blaník
Návštěva festivalu Euro Art v Praze
Návštěva Zahradnictví u Havlů v Senožatech
Minigolf v Pelhřimově
Sledování výcviku loveckých psů pánů Hrbka a Brabce
z Lukavce
Výlet vláčkem do Kamenice nad Lipou
Výlet autem do skanzenu Veselý Kopec
Návštěva kostela sv.Václava v Lukavci
Sázení stromků v Eši
Náš prodejní stánek na pouti v Pacově
Návštěva dětí z Klíčku
Návštěva zahrady v Jemništi a restaurace ve Vlašimi
Výlet do Tábora, prohlídka Baumaxu a Hypernovy
Mikulášský průvod po Lukavci
Besídka v Domově důchodců Onšov
Vánoční besídka v denním Centrum LADA

Projekty
MPSV - dotace na provoz Centra denních služeb v Lukavci
SROP - Specifická podpora zdravotně a mentálně postiženým
Globální grant - Zvýšení kvality a rozšíření sociálních služeb Občanského
sdružení LADA

Stát a Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Krajský úřad Kraje Vysočina, SROP-opatření 3.2. - podpora
sociální integrace v Kraji Vysočina 2004-2006
Nadace rozvoje občanské společnosti
Právnické osoby
LESY ČR, s.p.
Nadace Preciosa
Siemens - Fond pomoci
KSF spol.s.r.o. Praha
Poštovní spořitelna
Zdravotní pojišťovna Ministerstva
vnitra ČR
LIWA CZ- Pelhřimov, s.r.o.
AGOS stavební, a.s.
Agropodnik Košetice, a.s.
Agrospol Starý Pelhřimov
Annonce k.s.Praha
Autoservis BUPI
Česká pořitelna, a.s.
Dřevobis - Doubek Praha
DDL – Lukavec
Dřevotvar Chýnov
Duropack Bupak
Čermák-mezinárodní transport
FCC - První česká projekční a
stavební, a.s. Praha

FeMI Pacov
Fremis Čechtice
Hora s.r.o., Chýnov
Jo + Jo Lukavec
Kamír & Co., spol.s.r.o., Pacov
Lasselberger
Microcomp plus, s.r.o. Pacov
Moravec Petr -Zámečnictví
Schneider Electric Praha
Porsche immobilien CZ , s.r.o.
Rendl Zdeněk - kožená galanterie
Spojené kartáčovny, a.s., Pelhřimov
Stavby silnic a železnic - Praha
Střechy Dvořák s.r.o.
Syscore, s.r.o.
Uhelné sklady Karel Starosta
VOD Jetřichovec
Zahradnictví u Havlů

Fyzické osoby
Paní Bokůvková, pan místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
J.Kasal, pan senátor M. Štěch, pan Ing. Flíček, pan Březina,
pan Ing. Dostálek, pan Janda, pan Kačer, pan Maršík, pan Vlk, paní
Beštáková, paní MUDr. Kubínková, paní MUDr. Svobodová, pan Šauer,
paní MUDr. Mašátová, paní Získalová, pan JUDR. J.Tichý, manželé
Bílkovi, manželé Polidarovi, manželé Hamrovi.

Města a obce
Arneštovice, Bělá, Bohdalín, Bořetice, Buřenice, Cetoraz, Čáslavsko,
Čechtice, Červená Řečice, Důl, Eš, Hojovice, Horní Cerekev, Horní Ves,
Hořepník, Chýstovice, Chyšná, Jiřice, Kamenice n/Lipou, Kojčice,
Košetice, Křelovice, Křešín, Leskovice, Lesná, Lukavec, Mezná, Pacov,
Pelhřimov, Pošná, Rynárec, Samšín, Senožaty, Stojčín, Střítěž u Božejova,
Utěchovice, Útěchovičky,Velká Chyška, Velký Rybník, Vyskytná,
Zajíčkov, Zhořec, Želiv.

Martin (33)

Luboš (18)
Vítek (20)

Zpráva o hospodaření v roce 2006
V roce 2006 účtovalo sdružení v soustavě podvojného účetnictví podle účtové osnovy pro
nevýdělečné organizace.
ROZVAHA k 1.12.2006

AKTIVA

Stav k 1.1.2006

Stav ke 31.12.2006

2 496 251,93

3 120 887,47

Software

11 877,00

0,00

Pozemky

100,00

100,00

1,00

1,00

Samostatné movité věci

449 320,50

503 385,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

704 481,00

442 328,00

Nedokončený dlouhod. hmotný majetek

986 628,61

1 334 058,45

Budovy a stavby

Oprávky k softwaru

-11 877,00

0,00

Oprávky k samostatným movitým věcem

-194 550,00

-386 356,00

Oprávky k drobnému dlouhod.hm.maj.

-684 481,00

-422 328,00

Materiál na skladě

0,00

32 691,00

Poskytnuté zálohy

7 604,00

16 575,00

Ostatní přímé daně

886,00

886,00

1 000,00

1 000,00

Ostatní daně a poplatky
Pokladna
Účty v bankách
Náklady příštích období

444,70

61 271,00

1 198 083,62

1 537 276,02

26 733,50

0,00

2 496 251,93

3 120 887,47

2 496 251,93

3 120 887,47

Fondy

596 923,01

655 607,01

Výsledek hospodaření

520 484,71

742 055,68

1 199 268,21

1 719 752,92

Dodavatelé

33 976,00

3 471,86

Jiné závazky

5 000,00

0,00

PASIVA

Nerozdělený zisk minulých let

Výnosy příštích období

140 600,00

0,00

2 496 251,93

3 120 887,47

Komentář k rozvaze:
AKTIVA :
Dlouhodobý majetek
- samostatné movité věci – dva osobní automobily sloužící k dovozu a
odvozu klientů do stacionáře, saunovací kabina, motomet, rehabilitační
lehátko
- drobný dlouhodobý majetek – rehabilitační zařízení, nábytek,
výpočetní technika, drobné vybavení stacionáře
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – projektová dokumentace
a investice do opravy stacionáře v Pacově
Krátkodobý majetek
- zásoby - nákup materiálu na opravu stacionáře v Pacově
- poskytnuté provozní zálohy – zálohy na vzdělání zaměstnanců a
zálohy na mobilní telefony
- pohledávky – srážková a silniční daň
- pokladna – hotovost ve výši 61 271,- Kč
- bankovní účty

PASIVA:
Vlastní zdroje
- fondy – navýšení vzniklo dary od různých firem, organizací, nadací a
fyzických osob
- nerozdělený výsledek minulých let
Cizí zdroje
- závazky – do splatnosti ve výši 3 471,86 Kč

Výsledovka ke 31.12.2006
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Daň silniční
Ostatní daně a poplatky
Jiné pokuty a penále
Jiné ostatní náklady
Odpis dlouhodobého hmotného majetku
Poskytnuté členské příspěvky

294 211,30
155 336,90
54 516,50
56 925,00
285 045,80
1 587 680,00
515 880,00
3 000,00
700,00
176,00
74 579,80
191 806,00
700,00

Náklady celkem

3 220 557,30

Tržby z prodeje služeb
Úroky
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje materiálu
Přijaté příspěvky a dary
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace

171 587,00
8 107,58
334 013,40
3 500,00
1 878 180,00
7 300,00
1 559 925,00

Tržby celkem

3 962 612,98

Výsledek hospodaření za rok 2006

742 055,68

Komentář k výsledovce:
NÁKLADY
- spotřeba materiálu – zahrnuta spotřeba drobného materiálu a vybavení
potřebného k provozu stacionáře, na hry a učební pomůcky pro klienty,
čisticí a úklidové prostředky
- služby – služby jsou děleny analyticky dle druhu ( telefony, internet,
poštovné, opravy a udržování, nájemné, webová prezentace,
předplatné, školení zaměstnanců)
- osobní náklady – rozděleny na hrubé mzdy zaměstnanců + pracovníků
zaměstnaných na dohody o provedení práce, zákonné sociální pojištění
a zákonné zdravotní pojištění
- ostatní náklady – zahrnuty náklady na veškerá pojištění sdružení a dále
poplatky a kolky

VÝNOSY
- tržby z prodeje služeb – klientské příspěvky na služby
- úroky – úroky z běžných účtů
- přijaté příspěvky a dary – příspěvky a dary od obcí, podnikatelů,
nadací, sbírek a darů fyzických osob
- provozní dotace – provozní dotace na rok 2006 poskytnuta
Ministerstvem práce a sociálních věcí ve výši 1 199 066,00 Kč
Vyúčtování této dotace je uvedeno samostatně.

Vyúčtování dotace od MPSV ve výši 1 199 066,- Kč
Dotace od MPSV tvoří 30,25 % celkového rozpočtu sdružení
501 000 spotřeba materiálu

57 552,00

501 002 spotřeba materiálu - drobný majetek

22 226,50

501 003 kancelářské potřeby
501 004 hry a učební pomůcky pro děti

266,00
6 276,00

501 005 kancelářské potřeby - knihy

21 962,50

501 006 PHM

86 095,80

501 007 čisticí a úklidové prostředky

2 129,00

501 008 ostatní materiál

1 016,00

501 011 PHM

6 000,00

502 000 spotřeba energie
511 000 opravy a udržování
511 001 opravy a udržování auta
518 000 služby

45 216,70
6 270,50
48 244,00
4 400,00

518 001 internet

6 996,00

518 002 telefon

58 242,50

518 003 ostatní služby – parkovné, likvidace odpadů

10 647,00

518 004 poštovné

8 245,50

518 006 nájemné

40 000,00

518 100 vedení účetnictví

20 000,00

518 201 webová prezentace
518 300 předplatné
518 400 školení zaměstnanců

3 481,48
308,00
14 950,00

521 000 mzdové náklady

523 407,00

524 100 zákonné sociální pojištění

103 371,02

524 200 zákonné zdravotní pojištění - VZP

52 041,00

524 300 zákonné zdravotní pojištění - Česká ZP

1 638,00

531 000 silniční daň

3 000,00

538 000 ostatní daně a poplatky
538 001 kolky

200,00
500,00

549 000 ostatní náklady – bankovní poplatky

10 006,00

549 001 pojištění vozidla

34 377,50

CELKEM

1 199 066,00

centrum

Od roku 2007 používá organizace upravený název a logo.
Co je Centrum LADA?
Centrum LADA je centrum denních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením, které bylo uvedeno do provozu v roce 2002. Toto zařízení vzniklo z iniciativy
rodičů stávajících uživatelů našich služeb a dalších lidí, kteří považovali za důležité, aby lidé
s mentálním postižením z Pelhřimovska, kteří žijí společně se svými rodiči, měli určité zázemí,
kde by mohli získávat nové zkušenosti, kde by se učili novým dovednostem, získali přátele a
mohli se přirozeněji začleňovat do většinové společnosti. Dnes je hlavní náplní sdružení provoz
centra denních služeb v Lukavci, které by se mělo koncem roku 2007 přemístit do Pacova.
Cílovou skupinou jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 15 do 50 let.
Poslání sdružení
Posláním organizace je poskytovat formou ambulantních služeb podporu a pomoc lidem
s mentálním a kombinovaným postižením z Pelhřimovska tak, aby mohli žít způsobem, který
co nejvíce odpovídá životu lidí bez postižní.
Základní služby zařízení
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; poskytnutí stravy
nebo pomoc při zajištění stravy; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tyto služby zahrnují i
logopedickou péči, pracovní terapii, fyzioterapii apod.
Fakultativní služby
Svoz uživatelů do centra a jejich rozvoz zpět domů, výlety, návštěvy divadel apod.
Sociální poradenství je zprostředkováváno osobně, ale i přes internetovou poradnu sdružení na
internetových stránkách http://poradna.centrumlada.cz, popřípadě přes hlavní stránky
organizace www.centrumlada.cz a odkaz Poradna.

Kontakt:
Jana Moravcová – výkonná ředitelka
Poštovní adresa: Centrum LADA, o.s., V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec
Tel.: 565 445 084, 777 624 008
e-mail: osppmp@cbox.cz

