2017
Výroční zpráva
Slavíme 15. výročí
poskytování sociálních služeb
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1. Informační údaje
Adresa sídla: Centrum LADA, z.s.; Nádražní 362; 395 01 Pacov
Adresa pracoviště: Centrum LADA, z.s.; Nádražní 362; 395 01 Pacov
Telefon: 565 391 851, 777 624 008
IČO: 265 18 252
E-mail: lada@centrumlada.cz
Web: www.centrumlada.cz
FB: facebook.com/ladapacov

Poskytované služby:
 Centrum denních služeb
Provozní doba: PO - PÁ 6:00 - 15:30
Poskytování služby: PO - ČT 7:00 - 15:30 , PÁ 7:00 - 13:00
 Osobní asistence
Poskytování služby osobní asistence: nepřetržitě

Odpovědná osoba: Jana Moravcová – výkonná ředitelka Centra LADA, z.s.

Bankovní spojení: 182117604/0300, 169937157/0300

Rada Centra LADA, z.s.
Jana Moravcová – výkonná ředitelka
Jindřiška Vrtišková – předsedkyně
Ing. Anna Bílková – člen
Petra Kotková – člen
Ing. Helena Vlková – člen
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2. Poslání a cíle centra denních služeb
Posláním centra denních služeb je poskytovat dospělým lidem s mentálním a kombinovaným
postižením individuální pomoc a podporu při zvládání běžného života a hledání možných cest
k jejich seberealizaci.
Centrum LADA, z.s. poskytuje své služby s co nejpřirozenějším sociálním zázemím pro
klientelu při úzké spolupráci s rodinou.
Cílem práce centra denních služeb 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 denních služeb jsou orientovány na rozvoj individuálních znalostí a dovedností
uživatelů, posilování jejich sebedůvěry, sebevědomí a vlastního rozhodování.

3. Poslání a cíle osobní asistence
Posláním služby osobní asistence je poskytovat dětem, dospělým lidem, seniorům bez nebo
s mentálním, kombinovaným či jiným postižením individuální pomoc a podporu při zvládání
běžného života a hledání možných cest k jejich rozvoji a seberealizaci. Centrum LADA, z.s.
poskytuje své služby v co nejpřirozenějším sociálním zázemí v úzké spolupráci s rodinou
nebo školou.
Cílem služby osobní asistence je, aby tito lidé mohli kvalitně a samostatně, popř. s co
nejmenší mírou podpory, uspokojovat své osobní potřeby a zájmy uvnitř běžné společnosti.
Služby osobní asistence jsou orientovány na rozvoj individuálních znalostí a dovedností
uživatelů, posilování jejich sebedůvěry a vlastního rozhodování.
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4. Slovo ředitelky
Vážení přátelé.
Opět se po roce setkáváme. Budu se snažit Vám v několika úsecích předložit Výroční zprávu
za rok 2017. Kromě základních informací, jaké služby poskytujeme, našeho poslání, údajů o
hospodaření organizace, auditu, apod., také ve zkratce ukázat něco z toho, co
nejdůležitějšího či nejzajímavějšího u nás probíhalo.
Celý tento rok se nesl v duchu oslav 15. výročí zahájení poskytování sociálních služeb. S
radostí i hrdostí bychom rodinám našich klientů, samotným klientům a všem ostatním, kteří
jsou vlastně ta sociální služba „LADA“ jako poskytovatel sociálních služeb, připomenuli, že
jsme tady spolu již celých patnáct let. Je naprosto jisté, že bez pomoci dárců, ať z
podnikatelské sféry, či pomoci nadací, Ministerstva práce a sociálních věcí, Kraje Vysočina a
dalších, by jistě nebylo vše to, co se nám podařilo dokázat. A není toho málo. Začínalo se
prakticky z ničeho. Jen s chutí pomáhat těm, kteří jsou ve společnosti tím nejslabším a
nejzranitelnějším článkem – lidem s mentálním a kombinovaným postižením a jejich
rodinám. V posledních letech naše organizace rozšířila služby o pomoc pro seniory formou
osobní asistence. V blízké budoucnosti to bude odlehčovací služba a též trvalé bydlení
potřebným. Po těch mnoha letech si dovoluji říct, že jsme stabilní službou, které se dá věřit a
která udělá maximum pro to, aby nezklamala a nadále pomáhala.
Dne 6. června jsme za pomoci Městského muzea uspořádali výstavu „Jak začínal a šel život s
LADOU“, kde se návštěvníci mohli mimo jiné dozvědět, co vlastně to je mentální a
kombinované postižení a jak tenká je hranice mezi člověkem zdravým a těmi, kterým se
snažíme, co nám síly stačí, ulehčit jejich životní pouť.
Další velikou a myslím, že pro všechny zúčastněné i krásnou akcí byl „Den s LADOU“ na
začátku září. Nejen, že počasí se vydařilo, ale bylo i na co se koukat, čemu se zasmát, třeba si
i zatancovat… Přišli k nám vzácní hosté jak z řad podnikatelů, tak i z politické sféry starostové
z okolních obcí, rodiny, přátelé z jiných zařízení a spousty dalších.
Za neméně zdařilou akci, která proběhla v sále kina dne 24. listopadu, pokládáme Benefiční
koncert. Rozproudil krev všech těm, kteří se přišli podívat. Veliké díky za vše krásné, co jsme
vyposlechli, patří Základní umělecké škole Pacov.
Za zdařilý průběh oslav patří obrovské poděkování všem pracovníkům LADY, Městu Pacov,
Městu Pelhřimov, Fondu Kraje Vysočina, souboru Trnávka, ZUŠ Pacov, Městskému muzeu a
všem dalším.
Na následujících fotografiích se snažíme ukázat, jak to s námi bylo od prvopočátků, kam jsme
došli a kam směřujeme. Další snímky zachycují průběh oslav.
S velikou úctou k vám všem
Jana Moravcová – výkonná ředitelka
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5. Organizační schéma pracovníků k 31.12.2017
Organizační struktura pracovníků centra denních služeb

Organizační struktura pracovníků osobní asistence
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6. Rozvojové cíle Centra LADA, z.s. na rok 2018
 Průběžná aktualizace Standardů kvality sociálních služeb dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Dále pak aktualizace směrnic a vnitřních předpisů.
 Zvyšování profesionality pracovníků Centra LADA, z.s.
prostřednictvím
odborných školení, stáží, kurzů, účasti na konferencích a seminářích.
Kurz „Šetrná sebeobrana“, stáž v chráněné dílně.
 Zajištění nových sportovních a pohybových aktivit (vč. účasti na turnajích).
 Celoroční povinná péče o pracovníky na všech úrovních prostřednictvím
individuální, týmové, manažerské a případové supervize.
 Účast na projektu Kraje Vysočina na podporu sportovních a volnočasových
aktivit.
 Účast na veřejně prospěšné akci Ukliďme svět – ukliďme Česko.
 Pokračování projektu bydlení: domov pro lidi se zdravotním postižením/
chráněné bydlení/ tréninkové bydlení/týdenní stacionář.
 Navázání spolupráce s dalšími subjekty poskytující veřejné služby, které by
zlepšovali zapojení našich klientů do většinové společnosti (např. ZUŠ, další
školská zařízení).
V Pacově dne 12. prosince 2017

Zpracoval:

Schválila:

kolektiv zaměstnanců centra

Jana Moravcová, ředitelka

Platné od 2. 1. 2018
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7. Zpráva o ověření plnění podmínek ke smlouvám o
poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování
soc. služeb s Krajem Vysočina
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8. Ekonomické výsledky (zpracovala ing. Helena Vlková)
Zpráva o hospodaření v roce 2017
V roce 2017 účtovalo Centrum LADA, z.s. v soustavě podvojného účetnictví dle účtové
osnovy a předpisů pro neziskové organizace.
ROZVAHA ke 31.12.2017
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9. Vyúčtování dotací
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10. Poděkování
Výroční zpráva je místem, kde je nejen milou povinností, ale i radostí poděkovat za vše co bylo
možné uskutečnit pro všechny naše klienty, rodiny i veřejnost. V rámci 15. výročí jsme za
podpory Města Pacov a Fondu Kraje Vysočina uspořádali tři akce pro veřejnost: Prezentaci
v Muzeu Antonína Sovy, Den s LADOU a Benefiční koncert. Zapojili jsme se do několika projektů,
které napomohly různým způsobem sociálnímu začleňování našich klientů. Jedním z nich byl i
zajímavý projekt „Zvířecí život? Jak kdy!“ Díky němu se klienti jednak podívali na různé možnosti
chovu, péče a ochrany zvířat, ale také si mohli uvědomit, že ani život zvířat, stejně jako ten lidský,
není stejnorodý. Setkali se mj. s hendikepovanými zvířaty ve vlašimské parazoo, s mořskými
živočichy v Praze či s chovem koní v Zemském hřebčinci v Písku. Projekt byl realizován díky
podpoře Kraje Vysočina.
Za přispění Lesů ČR a Rozvojového fondu města Pelhřimov jsme rozšířili prostory pro pracovní
terapii a pod vedením odborné lektorky jsme se mohli naučit i novým technikám práce
s keramikou. Díky podpoře Dřevozpracujícího družstva Lukavec a Hranipexu a.s. jsme pořídili
auto s nájezdovou rampou pro invalidní vozík, které nám výrazně zkvalitnilo naše služby pro lidi
na vozíku. V „Domečku“ v ulici Pod Špejcharem jsme z příspěvku Města Pacov a Nadace ČEZ
pořídili tepelné čerpadlo a už můžeme téměř dokončený objekt vytápět. Za veškerou pomoc
velice děkujeme.
Náš velký dík náleží také samosprávám obcí a měst, u kterých nalézáme dlouholetou podporu a
pomoc. Jmenovitě to jsou města Pacov, Červená Řečice a Počátky, Městys Nová Cerekev, obec
Bořetice, Bratřice, Buřenice, Čáslavsko, Dehtáře, Dubovice, Důl, Eš, Hojovice, Hořepník,
Chýstovice, Chyšná, Ježov, Jiřice, Kámen u Pacova, Kojčice, Košetice, Křešín, Lesná, Litohošť,
Martinice u Onšova, Mezilesí, Mezná, Mladé Bříště, Obrataň, Onšov, Proseč, Putimov, Rynárec,
Salačova Lhota, Samšín, Senožaty, Slapsko, Ústrašín, Útěchovice pod Stražištěm, Útěchovičky,
Veselá, Vyskytná a Želiv. S velkou radostí i pokorou děkujeme organizacím, firmám i
jednotlivcům, bez kterých bychom naše sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným
postižením poskytovat vůbec nemohli. Jmenovitě: MPSV; Krajský úřad Kraje Vysočina; Úřad
práce v Pelhřimově; Adélka a.s. Pelhřimov; Agrospol Starý Pelhřimov, spol. s r.o.; Jana Bešťáková;
Bluetech s.r.o. Pacov; Cerepa a.s. Červená Řečice; Čermák Transport Jiřice; p. ing. František
Dostálek; Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o. Chýnov; pí Anna Dvořáková; pí Eva Filipová; p.
Milan Flíček; pí Jana Hanyková; Hranipex a.s. Komorovice; Kačerovi; MUDr. Jan Konečný; KOS
servis s.r.o. Chyšná; manželé Kozlerovi; KSF spol. s.r.o. Říčany; pí Zdena Křížová; p. Vojtěch
Kudrna; LIWA CZ s.r.o. Pelhřimov; MANATECH CZ s.r.o. Jiřice; MUDr. Martina Mašátová;
MICROCOMP Plus s.r.o. Pacov; p. Ondřej Moravec; p. Petr Moravec ml.; MVDr. Josef Peroutka;
MUDr. Josef Pešek; Péťův podblanický veterán klub Křížov; Proffi Hobby Pacov; Rodinný pivovar
Bernard a.s. Humpolec; Spojené kartáčovny a.s. Pelhřimov; Střechy Dvořák s.r.o. Červená Řečice;
soubor lidových písní a tanců Trnávka z.s. Pacov; manželé Vašinovi; Velfrem a.s. Praha; p. Radek
Veselý; VOD Jetřichovec; Zahradnictví Hrádek; ZUŠ Pacov; ZD Vysočina Želiv; manželé Žižkovi.
Děkujeme také těm, na které se nějakým nedopatřením opomnělo, či zde nechtějí býti zveřejněni.
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Vydáno v roce 2018

Centrum LADA, z.s.
Nádražní 362, 395 01 Pacov
www.centrumlada.cz
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