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Telefon: 564 571 365, 776 733 008, 774 624 008 
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Cíle a poslání sdružení 

Naší cílovou skupinou jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 

64 let. Pokud to však situace vyžaduje a zároveň alespoň trochu umožňuje, poskytujeme své 

služby ve výjimečných případech i mimo rámec tohoto vymezení. 

SVÉ SLU ŽBY NEP OSKYTUJ EME :   

o lidem, jejichž zdravotní stav nebo postižení vyžaduje účast zdravotnického personálu, (vyjádření lékaře) 

o v případě, že zájemce nesouhlasí s podmínkami ve smlouvě 

o v případě, že zájemce nespadá do cílové skupiny Centra LADA, o.s. 

o v případě, že neposkytujeme službu, o kterou zájemce žádá 

o v případě naplněné kapacity zařízení 

POSLÁ NÍ  CENTR A DENNÍ CH SLU ŽEB :  

Posláním centra denních služeb Centra LADA, o.s. je poskytovat dospělým lidem s 

mentálním a kombinovaným postižením pomoc a podporu při zvládání běžných denních 

činností. 

Cílem práce organizace je, aby tito lidé mohli kvalitně a samostatně, popř. s co nejmenší 

mírou podpory, uspokojovat své osobní potřeby a zájmy uvnitř běžné společnosti. Služby 

centra jsou orientovány na rozvoj individuálních znalostí a dovedností uživatelů, posilování 

jejich sebedůvěry, sebevědomí a vlastního rozhodování.  

Centrum LADA, o.s. tyto služby nabízí v pracovní dny v Pacově zejména lidem z Pacovska a 

Pelhřimovska. 

NAŠE CÍLE :   

o rozvíjet samostatnost a soběstačnost lidí s postižením 

o posilovat sebevědomí a sebeurčení lidí s postižením tak, aby dokázali vyjádřit své osobní potřeby, přání a 
názory a dokázali se sami rozhodovat 

o usnadňovat začleňování lidí s postižením do společnosti prostřednictvím rozvíjení jejich znalostí, 
dovedností, sociálních a pracovních návyků 

o pomáhat a poskytovat úlevu jejich blízkým (sociální poradenství, psychická podpora, vytváření příležitostí 
pro setkávání rodičů a přátel lidí s postižením apod.) 

o zprostředkovávat služby, které pomohou plnit poslání sdružení 

PRINCIPY  SLUŽE B CE NTR A LADA,  O .S .:   

o individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich přání, potřeby a cíle 

o rovnoprávnost a rovný přístup ke všem uživatelům 

o podpora začleňování uživatelů do společnosti 

o respekt individuální volby a osobní svobody (vytváření prostředí, v němž se uživatelé mohou cítit důstojně 
a rozhodovat se s porozuměním důsledků svého rozhodnutí) 

o partnerský přístup 

o podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů 
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Organizační schéma 

 

 

 

 

 

 

Naše organizace zaměstnala v roce 2007 čtyři dlouhodobě nezaměstnané za podpory Úřadu 

práce v Pelhřimově. V projektu Specifická podpora zdravotně a mentálně postižených občanů 

v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v Kraji Vysočina 2004-2006 (SROP 

CZ.04.1.05/3.2.61.2/2985) jsme zaměstnali další tři zaměstnance. Tento projekt byl 

spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem České republiky a krajem Vysočina. 
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Slovo ředitelky 

Od úvodního slova ve výroční zprávě se očekává, že se shrnou a 

zdůrazní úspěchy roku minulého, poukáže na úsilí, se kterým byly 

překonávány nemalé překážky a vyjádří optimismus do let dalších. 

Jsem přesvědčena a mohu s klidem konstatovat, že minulý rok byl po 

všech stránkách, i když velice hektický, přesto v mých očích úspěšný. 

Snad není potřeba ani moc psát, že cesta, po které se naše sdružení 

po předešlé roky ubíralo, byla cesta hodně krkolomná. Potýkali jsme 

se s celou řadou překážek, které jsme museli společně překonat, 

abychom dokázali za nelehkých podmínek poskytovat službu v 

potřebné kvalitě. S velikým napětím a očekáváním jsme vstupovali 

do roku 2007, kdy nabyl platnosti nový zákon o sociálních službách, který nejen pro nás, ale i 

pro uživatele našich služeb znamenal mnoho neznámého.  

S novou legislativou přišlo mnoho změn. Jednou z nich byla například i povinnost registrace 

sociální služby. Období před zaregistrováním jsme se pečlivě připravovali na to, abychom 

získali oprávnění sociální služby poskytovat a dál tak mohli plnit se ctí naši hlavní myšlenku 

pomáhat lidem s mentálním a kombinovaným postižením na jejich nelehké cestě životem. 

V roce 2007 byla naším průvodcem takzvaná ”bílá kniha sociálních služeb” pomáhající nám s 

naplňováním standardů kvality. Přemýšlelo se nad ní, jak být lepší a jak získané poznatky 

dostat z teorie do praxe, zda naše myšlenky jdou vůbec správným směrem. 

Myslím, že mnoho lidí nenapadlo, že oblast v sociální sféře přinese tolik významných změn v 

životě lidí, kteří pomoc potřebují, ale i těch, kteří ji poskytují. 

Nový zákon o sociálních službách by měl přinést lidem se zdravotním postižením větší 

svobodu. Zároveň se ale naskýtá myšlenka, zda umí s touto svobodou vůbec žít a umí ji 

opravdu pro sebe využívat. Je nutné pouvažovat i nad tím, jestli jsme i my, kteří se jim 

snažíme ukazovat cesty, dost oproštěni od mantinelů, které nás dlouhou dobu svíraly. Jak jít 

dostatečně příkladem k tomu, aby si uědomovali svoje práva a zároveň i svoje povinnosti…  

Ne podle slov, ale podle skutků poznáte, zda to, co děláte, je správné (stará lidová moudrost). 

Chci věřit tomu, že tento proces byl pojat jako možnost zkvalitnění života lidí s postižením a 

nejen jich. Přesto mě chvílemi přepadají obavy a chmury. Jsme  

 

 

opravdu připraveni? Nebyla ta předešlá doba nesvobody moc dlouhá? Ale potom si říkám: 

Důležité je, že se vůbec začalo… 

Ráda bych ke konci úvodního slova poděkovala všem, kteří přispěli k dobrému jménu Lady a 

jeho neustále se zvyšujícímu kreditu v naší společnosti, zaměstnancům, kteří v tomto těžkém 

období změn k hlubší profesionalitě neztratili trpělivost. Přiložili ruku k dílu a věřili, že vše co  
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děláme, je pro dobro věci a že chybami se učíme. Přesto, že byl rok 2007 i plný nejistoty a 

někdy  

i nedorozumění, jsem vděčná za to, že nepolevili ve své práci a měli na zřeteli především 

klienta.  

Děkuji touto cestou všem našim sponzorům, kteří nás podporují a bez kterých by naše 

organizace žila hodně těžce, děkujeme jim všem i za velikou morální podporu, která je vedle 

šťastného úsměvu našich klientů pro nás všechny velikým hnacím motorem.  

A co na závěr? 

Snad jen: Pojďme se společně zamyslet a přestaňme hledat stigmata v tvářích lidí s 

postižením a zkusme se jim pomoci tak, že je nebudeme přehlížet, ale budeme je akceptovat i 

s jejich odlišnostmi a brát je jako přirozenou součást společnosti.  
 

 

 

S úctou k vám všem 

 
 

 Jana Moravcová

 výkonná ředitelka 
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Slovo předsedy 

Rok 2007 se v práci denního Centra LADA 

vyznačoval soustavnou a kontinuální péčí o 

rozvoj a spokojenost klientů, naplňování 

jejich individuálních potřeb, přání a zálib. 

Pokračování rozvoje soběstačnosti a 

nacházení svého uplatnění v běžných 

činnostech a pracích se ukázalo jako nejvíce 

oceňované od rodičů, ale i od samotných 

klientů. Každý malý úspěch našel svou 

pochvalu, každý zvládnutý úkol byl řádně oceněn. 

Plnění individuálních osobních cílů jak v rozvoji vzdělávání, tak v nácvicích dovedností, ale i 

chování také výrazně posunuje klienty k lepšímu zvládání každodenních problémů. Již získané 

pracovní návyky a dovednosti v minulém období se výrazně podílely na zkvalitnění výstupů 

keramické dílny, textilní dílny, výtvarných činností a vytváření nejrůznějších výrobků. Velmi 

oceňované také byly drobné údržbářské práce v domácnosti a při údržbě aut. 

Důležitou součástí práce v centru je i trvalé posilování estetického cítění, výtvarného a 

hudebního vyjadřování. Posilování vztahů ke svému okolí a přírodě všeobecně bylo 

naplňováno spoluprací s ČSOP Pacov na jejich krajinných projektech. Vztahy mezi klienty i 

mimo Centrum byly rozvíjeny na společných výletech a akcích a při účasti na mnoha 

kulturních představeních. 

Významnou složkou rozvoje a zapojování klientů do společenských vazeb byly práce pro 

obec Lukavec, které byly velmi oceňovány místní samosprávou, ale i širokou veřejností. 

Samotní klienti poukazovali na fakt, kolik odvedené práce je za nimi konkrétně vidět a byli na 

to náležitě hrdí. 

Plynulé plnění úkolů, hodnocení dosažených výsledků a následné stanovování nových cílů 

vedou k výraznému zkvalitňování celkové péče o klienty. Také spolupráce s rodinami a lepší 

informovanost obou stran se velkou měrou podílejí na velmi dobrém rozvoji a pozitivní 

atmosféře. Souhra všech těchto faktorů a výborných výsledků práce by nebyla možná bez 

trvalé mravenčí práce a zapojování laskavosti, empatie a vstřícnosti všech zaměstnanců 

Centra LADA. 

 Mgr. Ladislav Mareš 

 předseda sdružení 
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Ohlédnutí za rokem 2007 

V roce 2007 se práce s uživateli služeb Centra LADA, o.s. soustřeďovala co nejvíce do 

běžného společenského prostředí, a jelikož jsou to dospělí lidé, tak samozřejmě do běžného 

pracovního prostředí. Nabídek pracovních příležitostí bylo dostatek. Od jara do podzimu 

zprostředkovával Městys Lukavec práce při údržbě hřišť a dalších obecních prostranství. 

Oboustranná spolupráce byla velmi příjemná. Český svaz ochránců přírody Pacov také 

nezůstal v pozadí a již třetím rokem klientům centra poskytl možnosti výdělku při výsadbě 

keřů a stromů v regionu.  

S penězi, kterými byli jednotlivci za práce ohodnoceni, pak nakládali každý po svém. Někteří 

si za ně kupovali oblečení, kosmetiku, dobroty, jiní si je šetřili např. na výlety. Zvláště výlet do 

Prahy spojený s třídenním pobytem ve středisku ekologické výchovy Toulcův Dvůr se velmi 

vydařil. Většina klientů okusila vůbec poprvé, jaké to je být přes noc bez rodičů za zdmi jejich 

pokoje, což pro ně znamenalo obrovskou zkušenost. 

Co se týče ostatních činností v centru a jeho okolí, každý vykonával to, co vycházelo z jeho 

zájmů a potřeb. Někteří vytvářeli výrobky z keramiky, dřeva a dalších materiálů, jiní se učili 

zacházet s počítačem či elektrickým a mechanickým nářadím v dílně.  

Samozřejmostí byla i péče o zdraví a fyzickou kondici, která spočívala zejména v práci na 

zahradě, pravidelných vycházkách do přírody, relaxacích, masážích, facilitacích, jízdě na 

rotopedu či Motomedu, prohřívání organismu v infrasauně či na vodním lůžku apod.  

Koncem roku 2007 bylo velké množství aktivit orientováno směrem k Pacovu, kde probíhaly 

poslední stavební práce na rekonstrukci nové budovy Centra LADA, o.s. Klienti měřili různé 

kouty, aby mohli následně v dílně vyrobit např. police a věšáky. Současně také poklízeli a 

plánovali vzhled budoucího interiéru. Nyní všichni napjatě očekávají výzvy, které změna 

pracoviště přinese.  

 

Tým pracovníků v přímé péči 
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Rok 2007 očima pedagogické pracovnice 

Rok 2007, stejně jako roky předchozí, byl pro nás všechny 

především pracovní. Věnovali jsme se převážně aktivitám v denním 

centru – práci s keramickou hlínou, papírem, apod., rozvíjela se 

práce v dílně, která byla často spojena s drobnými údržbářskými 

pracemi v centru. Přes léto jsme se věnovali i práci na zahradě – péče 

o jahody, rajčata, ředkvičky, cibuli,… na malém záhonku a hlavně 

sečení trávy motorovou sekačkou, což je práce velmi oblíbená všemi 

klienty. V letošním roce probíhala činnost i přes letní prázdniny, 

které dosud většina našich klientů dodržovala. Situace se však 

pomalu mění, a tak někteří chodili v roce 2007 celé léto do 

stacionáře a věnovali se různým činnostem. Od podzimu jsme se pomalu chystali na stěhování 

do nového centra do Pacova, které nás v zimě čekalo. S tím byla spojena spousta změn, na 

které bylo potřeba se postupně připravit. V rámci pracovní terapie jsme během roku opět 

chodili pomáhat uklízet do parku a na náměstí v Lukavci. Tato činnost je mezi našimi klienty 

poměrně oblíbená – rádi dělají práci, která je někde vidět. Samozřejmě jsme se také věnovali 

odpočinkovým aktivitám a společným výletům. V roce 2007 to byl hlavně čtyřdenní výlet do 

Prahy spojený s návštěvou ZOO, kina, ježděním v metru a hlavně spaním mimo domov bez 

dohledu rodičů na ubytovně v Toulcově Dvoře. 

 

 Anna Bílková 

 Pedagogická pracovnice 
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Seznam akcí 2007 

o Únor  

Výlet do Tábora 

Maškarní tancovačka 

 

o Duben 

Návštěva Domova sv. Zdislavy v Novém Městě na Moravě 

 

o Květen 

Návštěva táborského divadla 

 

o Červen  

Třídenní pobyt ve středisku ekologické výchovy Toulcův Dvůr v Praze 

 

o Září 

Účast na návštěvě prezidenta ČR Václava Klause v Pacově 

Prodej výrobků klientů Centra LADA, o.s. na pouti v Pacově 

 

o Říjen 

Dvoudenní pobyt na chatě Bernardeta u Černovic 

Soutěžní odpoledne s klienty CZP Pelhřimov – Klíček 

 

o Listopad 

Přenocování v denním centru v Lukavci spojené s návštěvou nově otevřené restaurace 

Prezentování výrobků klientů na výstavě v Městské knihovně v Pelhřimově 

 

o Prosinec 

Mikulášký průvod po obci Lukavec 

Vánoční akce pro rodiny klientů 

Návštěva senátora M. Štěcha a zastupitelů obce Lukavec 
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Zpráva o hospodaření v roce 2007 

V roce 2007 účtovalo občanské sdružení Centrum Lada, o.s. v soustavě podvojného 

účetnictví dle účtové osnovy a předpisů platných pro neziskové organizace. 

ROZVA HA  
Stav k 1.1.2007 Stav ke 31.12.2007 

AK T I V A  3  120  887,47  4  279  158,67  

Pozemky 100,00 100,00 

Budovy a stavby 1,00 1,00 

Samostatné movité věci  503 385,00 503 385,00 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek  442 328,00 442 328,00 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 334 058,45 2 432 048,59 

Oprávky k samostatným movitým věcem -386 356,00 -464 255,50 

Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku. -422 328,00 -422 328,00 

Materiál na skladě 32 691,00 32 691,00 

Poskytnuté zálohy 16 575,00 25 080,00 

Odběratelé 0,00 29 853,00 

Ostatní přímé daně 886,00 0,00 

Ostatní daně a poplatky 1 000,00 0,00 

Dohadné účty aktivní 0,00 110 477,50 

Pokladna 61 271,00 3 306,50 

Účty v bankách 1 537 276,02 1 537 046,58 

Náklady příštího období 0,00 22 759,00 

Příjmy příštích období 0,00 26 666,00 

 
3 120 887,47 4 279 158,67 

   

   

PA S I V A  3  120  887,47  4  279  158,67  

Fondy 655 607,01 713 868,51 

Výsledek hospodaření 742 055,68 1 071 951,30 

Nerozdělený zisk minulých let 1 719 752,92 2 461 808,60 

Dohadné účty pasivní 0,00 8 500,00 

Dodavatelé  3 471,86 3 652,76 

Ostatní daně a poplatky 0,00 1 400,00 

Výdaje příštích období 0,00 17 977,50 

 3 120 887,47 4 279 158,67 
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KOME NTÁŘ K  R OZVA ZE  

AKTIVA :  

Dlouhodobý majetek: 

o samostatné movité věci – dva osobní automobily, saunovací kabina, MOTOmed, rehabilitační lehátko 

o drobný dlouhodobý majetek – rehabilitační zařízení, nábytek, výpočetní technika, drobné vybavení 
stacionáře 

o nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – investice do rekonstrukce stacionáře v Pacově 

o Krátkodobý majetek 

o zásoby – materiál na opravu stacionáře 

o poskytnuté provozní zálohy 

o pohledávky – pouze krátkodobé 

o pokladna – peněžní hotovost ve výši 3 306,50 Kč 

o bankovní účty – stav ke 31.12.2007 – 1 537 046,58 

 

PASIVA : 

Vlastní zdroje 

o fondy - navýšení vzniklo dary od různých firem, organizací, nadací a fyzických osob 

o nerozdělený výsledek minulých let 

 

Cizí zdroje 

o závazky – do splatnosti ve výši 3 652,76 Kč 
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Výsledovka ke 31.12.2007 

Spotřeba materiálu  438 280,10 

Spotřeba energie  53 352,80 

Prodané zboží  404,50 

Opravy a udržování  26 094,00 

Cestovné  144 055,50 

Služby  308 892,70 

Mzdové náklady  1 597 738,00 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění  537 790,00 

Daň silniční  5 400,00 

Ostatní daně a poplatky  1 725,00 

Jiné ostatní náklady  60 165,40 

Dary  1 000,00 

Odpis dlouhodobého hmotného majetku 77 899,50 

Poskytnuté členské příspěvky   700,00 

  3 253 497,50 
   

   

Tržby z prodeje služeb  289 630,00 

Tržby za vlastní výrobky  4 170,00 

Úroky  11 103,36 

Ostatní výnosy  246 159,00 

Přijaté příspěvky a dary  2 091 927,44 

Přijaté členské příspěvky  3 600,00 

Provozní dotace   1 678 859,00 

  4 325 448,80 
   

Výsledek hospodaření za rok 2007  1 071 951,30 
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KOME NTÁŘ K  VÝSLED OV CE  

NÁKLADY 

o spotřeba materiálu – spotřeba drobného materiálu nutného k zajištění běžného provozu stacionáře, 
učební pomůcky a hry pro klienty, čistící a úklidové prostředky 

o služby – analyticky dělené dle druhu – telefon, internet, poštovné, opravy a údržba, nájemné, webová 
prezentace, školení, předplatné 

o osobní náklady – hrubé mzdy zaměstnanců a pracovníků zaměstnaných na dohody konané mimo pracovní 
poměr, zákonné sociální a zdravotní pojištění 

o ostatní náklady – veškeré pojištění organizace, poplatky a kolky 

 

VÝNOSY 

o tržby z prodeje služeb – klientské poplatky za služby  

o úroky – úroky z běžných bankovních účtů 

o tržby za vlastní výrobky – drobné tržby za výrobky klientů prezentované na různých akcích 

o přijaté dary a příspěvky – peněžní dary od obcí, měst, podnikatelů, nadací, firem a fyzických osob 

o provozní dotace – v roce 2007 byla přijata dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 
1 318 000,- Kč. Vyúčtování této dotace je uvedeno samostatně. 
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Vyúčtování dotace od MPSV ve výši 1 318 000,- Kč 

Dotace tvoří 30,47% celkového rozpočtu organizace 

501 003 kancelářské potřeby 20 200,50 

501 006 pohonné hmoty 21 759,00 

502 001 spotřeba elektrické energie 20 527,30 

502 002 spotřeba vody 1 410,00 

502 003 spotřeba topného oleje 24 413,50 

511 001 opravy a udržování auta 25 008,00 

512 000 cestovné 12 498,00 

518 001 internet 6 996,00 

518 002 telefon 39 920,50 

518 201 webová prezentace 2 713,20 

518 400 školení zaměstnanců 42 556,00 

521 000 hrubé mzdy 804 669,00 

524 100 zákonné sociální pojištění 195 346,00 

524 200 zákonné zdravotní pojištění 67 617,00 

549 001 pojištění vozidla - havarijní 23 474,00 

549 003 pojištění podnikatelských rizik 8 892,00 
  CELKEM 1 318 000,00 
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Naši sponzoři 

Děkujeme Vám všem, kteří nám pomáháte, bez Vás by se nám těžko ži lo.  

 

MĚSTA  

Červená Řečice, Kamenice nad Lipou, Pacov, Pelhřimov 

MĚSTYSE  

Čechtice, Lukavec 

OBCE  

Arneštovice, Bořetice, Buřenice, Čáslavsko, Důl, Hojovice, Horní Ves, Hořepník, Chýstovice, 

Chyšná, Jiřice, Kojčice, Košetice, Křelovice, Křešín, Mezná, Pošná, Rynárec, Salačova Lhota, 

Samšín, Senožaty, Útěchovičky, Vyskytná, Želiv 

F IRMY A INSTITU CE  

MPSV ČR, Krajský úřad kraje Vysočina,  SROP - opatření 3.2 - Podpora sociální integrace 

v Kraji Vysočina 2004 - 2006, NROS 

Agos stavební a.s., Agropodnik Košetice, Agrospol Starý Pelhřimov, Annonce k.s., ARM elektro 

s.r.o. (p.Zvěřina), Autocentrum BUPI, Bluetech s.r.o., Cerepa a.s. Červená Řečice, 

ZO ČSOP Pacov, Dřevotvar Chýnov, Dřevozpracující družstvo Lukavec, Duropack Bupak 

Papírna s.r.o., E+J CZECH, Fremis a.s. Čechtice, Hranipex a.s., Kott F. – Truhlářství, 

Lasselsberger a.s., Lesotech Pacov, Lesy České republiky s.p., LIWA CZ s.r.o., MICROCOMP Plus 

s.r.o., Nadace České spořitelny, OVB Allfinanz – paní Lucie Tikalová,  Porsche Immobilien CZ 

s.r.o., PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o., Rhode&Schwarz, Sapeli, Spojené kartáčovány a.s. 

Pelhřimov, Stavby silnic a železnic, Střechy Dvořák, Zámečnictví Petr Moravec, Zdeněk Rendl – 

kožená galanterie, Havlovo zahradnictví-Senožaty 

FYZICKÉ OSOBY  

p. Čermák Zdeněk, p. Dostálek František, p. Flíček, p. Kačer Miroslav, p. Koten Jaroslav, p. 

Mainer Petr, p. MVDr. Peroutka, p. Vlček Vladimír, pí Besťáková, pí MUDr. Joselová, pí 

Nouzová Marie, pí MUDr. Svobodová, p. Švec P., JuDr. J. Tichý, pí Vošická Eva, pí Zemanová 

Milada. 

 

Děkujeme i všem těm, kteří nám pomáhají, ale nechtěli být jmenováni. 

 

 

 


