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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 – předsedkyně Centra LADA, z.s.

Bankovní spojení: 182117604/0300, 169937157/0300

Rada Centra LADA, z.s. do 9.3.2018

Rada Centra LADA, z.s. od 9.3.2018

Jana Moravcová – výkonná ředitelka
Jindřiška Vrtišková – předsedkyně
Ing. Anna Bílková – člen
Petra Kotková – člen
Ing. Helena Vlková – člen

Jana Moravcová – předsedkyně
Ing. Anna Bílková – člen
Eva Jandová – 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 předsedkyně
Vážení přátelé, dovoluji si Vám předložit Výroční zprávu za rok 2018. Setkáte se zde
opětovně s informacemi o hospodaření, výsledky auditu, poděkováním všem těm, kdo
za námi stojí a bez kterých by nebylo nic. Myslím, že náhled našich „fotografů“, povídání
našich klientů i zaměstnanců, je více než má slova. Přeji příjemně strávené chvilky nad naší
loňskou historií a věřím, že z obrázků vyčtete, kam naše LADA směřuje. Děkuji z tohoto místa
našim mecenášům, svým zaměstnancům i dobrovolníkům, kteří se opravdu hodně snaží, aby
se vám u nás líbilo. Moc si všichni přejeme a děláme maximum, abychom našim klientům
a jejich rodinám ulehčili nelehký životní úděl a jsme šťastni, když vidíme na jejich ustaraných
tvářích úsměv.
S velikou úctou k vám všem
Jana Moravcová – předsedkyně

-5-

5. Ohlédnutí za uplynulým rokem
Veřejné akce
V podvečer 24. března zorganizoval HC Lední medvědi z Pelhřimova pod patronací
Mgr. Bohumily Kobrlové benefiční koncert „Lední medvědi pomáhají“. Výtěžek byl použit
na vybavení naší keramické dílny zřízené k terapeutickým činnostem lidí s mentálním
a kombinovaným postižením. Jednalo se zejména o stabilní stoly, židle, skříně a police, které
slouží na ukládání rozpracovaných výrobků.

V dubnu se naši klienti již po několikáté zapojili do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
Vyjelo se tentokrát do Leskovic, kde bylo třeba vyčistit okolí památníku obětem 2. světové
války a jeho přilehlého okolí. Všichni jsme tak vlastníma rukama pomohli vylepšit vzhled
pietního místa.

-6-

Měsíc říjen byl opravdu zaplněn spoustou událostí. V rámci X. ročníku týdne sociálních služeb
v České republice se u nás uskutečnil den otevřených dveří spojený se zážitkovým
programem „Bubnování v kruhu“. Zúčastnili se ho i lidé z podobných organizací poskytujících
sociální služby z celého okolí. Za zvuku afrických bubnů se všichni bez větších obtíží
rozpohybovali, zazpívali si i zatančili. Na konci listopadu jsme se opět mohli zapojit
do zdařilého pokračování této akce.

Ve středu 24. října jsme si zasadili „naši“ lípu republiky a připojili jsme se tak k oslavám
100. výročí založení Československa a současně se tak zapojili do projektu hromadného
sázení lip na Vysočině. Promítli jsme dobový dokument a v rámci výtvarných činností jsme
pro všechny zúčastněné připravili vlaječky ČR, abychom mohli společně a důstojně uctít
významné výročí. I když nám počasí nepřálo, sázení se vydařilo.
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Den poté jsme v pacovské sokolovně uspořádali benefiční divadelní představení konané
pod záštitou manželů Vašinových s názvem „Robinson Crusoe“. Víťa Marčík, jako hlavní
představitel a zakladatel divadelního spolku, připravil podle stejnojmenného románu Daniela
Defoe svým způsobem alternativní hru. Spontánně předvedl opravdu ukázkovou integraci lidí
s hendikepem do běžné společnosti a to přímým zapojením do děje svého představení. Bylo
to opravdu milé vytržení ze všedního života a možnost k zamyšlení pro každého z nás.

Sport
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Na konci května jsme v rámci projektu „Společně to vykoulíme“, který podporuje Kraj
Vysočina, uspořádali soutěžní klání, na které byli přizváni přátelé z Klíčku. Restaurace
Plechová poskytla pro bowling potřebné zázemí. A tak mohli proti sobě bojovat „Klíčkaři“
ze Záluží a „Lajdáčci“ z našeho centra. V turnaji nakonec zvítězilo družstvo protihráčů. Všichni
jsme společně prožili příjemné odpoledne.
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V průběhu měsíce června jsme přijali pozvání na minigolfový turnaj pelhřimovského klubu
Klíček. Na počátku srpna byl denním stacionářem Jeřabina Pelhřimov uspořádán druhý
ročník turnaje ve stolní hře „Člověče, nezlob se!“ Celý turnaj se nesl v přátelském duchu
a na všech hráčích byl vidět velký zápal pro hru. Za Centrum LADA vybojoval krásné druhé
místo Vladimír Trpák.
V sobotu 15. září proběhl první otevřený ročník charitativního běhu „HraniRun“, kterého
jsme se i my aktivně zúčastnili. Veškerý výdělek ze startovného a prodeje drobných dárků
se rovným dílem rozdělil mezi Základní školu speciální v Černovicích a naše Centrum LADA.
Vybrané peníze jsme využili na nákup ortopedického vozíku s elektrickým pohonem.
Děkujeme společnosti Hranipex z Humpolce, jako organizátorovi tohoto závodu, nejen
za finanční dar, ale i za příjemně prožité dopoledne.

Na počátku listopadu jsme byli ještě pozváni na utkání v kuželkách. Hráli jsme opět
s „Klíčkaři“ ze Záluží u Tábora. Budeme se těšit na další klání.
- 10 -

Výlety
O letních prázdninách jsme zorganizovali dva menší výlety. Navštívili jsme Zoopark
na Hrádečku a Muzeum historických vozidel a staré zemědělské techniky v Pořežanech.

V září se vydařil poznávací zájezd do Třeboně,
kterého se zúčastnili mimo klientů našich sociálních
služeb také jejich rodinní příslušníci a klienti DS-DD
Pacov. Byla zajištěna komentovaná prohlídka
pivovaru Bohemia Regent. Dále jsme se vypravili
na třeboňské náměstí a mohli jsme obdivovat
nádherně upravený zámecký park. Počasí nám přálo
a všem se líbilo.
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Babí léto jsme v Centru LADA
opět spojili s houbařením.
Klienti v tomto období sbírali
také šišky, které se nám
v zimním
období
hodily
na otop našich prostor. Hledali
jsme kaštany, žaludy a další
podzimní plodiny, které jsme
použili na květinové vazby,
přízdoby adventních svícínků
i vánočních dárečků.
A závěrem roku jsme se sešli na svátečním předvánočním posezení. Naši klienti si připravili
pásmo „Staročeské Vánoce“, které účastníky krátce zavedlo do období našich prababiček
a jejich vánočních zvyklostí. Všichni jsme tak prožili krásné chvíle před závěrem roku.

A tak plynul rok 2018.
Kolektiv pracovníků Centra LADA
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6. A co se nám nejvíc líbilo?
11. června – Výlet na Klepákův mlýn
Došli jsme do lesa na dřevo,
abychom zapálili oheň. Při přípravě
jídla jsem pomáhal se škrábáním
brambor. Byl jsem rád, že jsme
navštívili hospodu. Dostávali jsme
papírové kapesné a za to jsme si
koupili sladkosti.
Luboš Tomšíček

15. srpna – Výlet Pořežany
O letních prázdninách se jelo na
výlet do Pořežan u Týna nad Vltavou
– je tam muzeum vozidel, techniky
a řemesel. Mně se nejvíce zalíbila
sbírka angličáků. Každý si tam najde
to své. Zakončením výletu byl oběd
v táborské restauraci u řeky Lužnice.
Václav Dörrschmidt

12. září – Poznávací zájezd do
Třeboně
V září jsme jeli autobusem do
Třeboně na výlet. Šli jsme na
prohlídku pivovaru. V pivovarské
restauraci jsme ochutnali pivo
Regent a také zakoupili suvenýry.
Potom jsme prošli náměstí až
k zámku. Moc se mi tam líbilo.
Zdenda Panáček
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10. října – Den otevřených dveří
Byla jsem pozvána na den otevřených
dveří do Centra LADA. Prohlídla jsem
si prostory a výrobky ve vitrínách.
Pracovníci centra mě provedli
a vysvětlili, jak a co vše klienti vyrábí.
Byla jsem nadšená z hezkého
prostředí. Dále mi ukázali rozlehlou,
upravenou zahradu. Na závěr mi bylo
nabídnuto občerstvení, na kterém se
podíleli klienti centra. Děkuji za hezký den.
Jana Janů

10. října – Bubnování v kruhu
Proběhlo v den otevřených dveří v našem centru. Nejvíc se mi líbilo driblování podle rychlosti
bubnu. Bylo pěkné, že tu byla s námi i mamka. Taky si to zkusila.

Mirka Šnýdlová
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24. října – Jak jsme zasadili lípu
a připojili se tak k oslavám 100.
výroční založení Československa

I my z Centra LADA jsme se zúčastnili sázení lípy
na počest 100. výročí založení Československa. Na
předem daném místě jsme společně vykopali jámu, do které jsme vysadili lípu. Potom i zalili.
Na závěr všichni zazpívali hymnu. Byl jsem rád, že jsem se zúčastnil házení lopatou a zalévání.
Luděk Kubík

6. prosince – Diskotéka Kamberk
Šestého prosince jsme se vypravili na
Mikulášskou diskotéku do Kamberku.
Sešlo se tu hodně mých kamarádů.
Společně
jsme
si
zatancovali
na pěkné české písničky. Už teď se
těším na další setkání v Kamberku!
Standa Vlk

11. prosince – Vánoce na písku
Jeli jsme do Pelhřimova na volejbal.
Hráli jsme v hale, ale na písku. Bylo
nás tam víc družstev. Nejvíc se mi
líbilo, jak jsme hledali červené
obrázky, které jsme pak pověsili na
stromeček. A také že nás tam bylo
hodně.
Vláďa Trpák
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7. Organizační schéma pracovníků k 31.12.2018
Organizační struktura pracovníků centra denních služeb

Organizační struktura pracovníků osobní asistence
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8. Rozvojové cíle Centra LADA, z.s. na rok 2019
1. Průběžná aktualizace Standardů kvality sociálních služeb dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb.
2. Aktualizace směrnic a vnitřních předpisů.
3. Zvyšování profesionality pracovníků Centra LADA, z.s. prostřednictvím odborných
školení, stáží, kurzů, účasti na konferencích a seminářích. Kurz „Hranice při
poskytování sociálních služeb“ a „Sexualita lidí s hendikepem“.
4. Celoroční povinná péče o pracovníky na všech úrovních prostřednictvím
individuální, týmové, manažerské a případové supervize.
5. Organizace semináře pro pečující na téma sexuality a vztahů lidí s hendikepem.
6. Účast na projektu Kraje Vysočina na podporu sportovních a volnočasových
aktivit.
7. Opětovná účast na veřejně prospěšné akci Ukliďme svět – ukliďme Česko.
8. Kulturně společenská benefiční akce pro veřejnost.
9. Rozvoj fundraisingových aktivit.
10. Výstavba prostor pro archiválie.
11. Pokračování projektu bydlení: kolaudace objektu „Pod Špejcharem“
12. Návaznost na další dostupné zdroje: upevňování spolupráce s dalšími subjekty
poskytující veřejné a sociální služby.
V Pacově dne 19. prosince 2018
Zpracoval:
kolektiv zaměstnanců Centra LADA, z.s.
Schválila:
Jana Moravcová, předsedkyně
Platné od 2. 1. 2019
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9. Zpráva o ověření plnění podmínek ke smlouvám o
poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu za poskytování
soc. služeb s Krajem Vysočina
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10. Ekonomické výsledky (zpracovala Ing. Helena Vlková)
Zpráva o hospodaření v roce 2018
V roce 2018 účtovalo Centrum LADA, z.s. v soustavě podvojného účetnictví dle účtové
osnovy a předpisů pro neziskové organizace.
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11. Vyúčtování dotací
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12. Poděkování
Veškeré naše aktivity by nemohly být uskutečněny bez velké a dlouhodobé podpory mnoha
firem, obcí i jednotlivců. Touto cestou chceme s pokorou poděkovat všem, kteří nás v roce
2018 jakkoliv podpořili.
Děkujeme MPSV, Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Úřadu práce v Pelhřimově, městům:
Červená Řečice, Pacov a Počátky, městysům: Čechtice, Načeradec a Nová Cerekev. Dále patří
poděkování obcím: Arneštovice, Bratřice, Buřenice, Čáslavsko, Čížkov, Dehtáře, Dubovice,
Důl, Eš, Hořepník, Chyšná, Jiřice, Kámen, Kojčice, Košetice, Leskovice, Litohošť, Mezilesí,
Mezná, Mladé Bříště, Moraveč, Onšov, Pošná, Proseč, Putimov, Rynárec, Řečice, Samšín,
Senožaty, Slapsko, Střítež, Ústrašín, Útěchovice pod Stražištěm, Útěchovičky, Věžná, Želiv.
Děkujeme firmám, nadacím a jednotlivcům: Agrodam Hořepník, Agropodnik Košetice,
Agrospol Starý Pelhřimov, Autocentrum BUPI, AUTOCENTRUM - Josef Šíma, Bluetech Pacov,
Čermák TRANSPORT Jiřice, ČSOB pomáhá regionům, DDL Lukavec, DŘEVOTVAR – ŘEMESLA
A STAVBY Chýnov, Fremis Čechtice, HC Lední medvědi Pelhřimov, Konto Bariéry, Kooperativa
Pelhřimov, Kos servis Chyšná, KSF Říčany, LIWA Pelhřimov, Manatech Jiřice, Microcomp Plus
Pacov, Nadace Agrofert, Nadace ČEZ, Nadace Charty 77, Rozvojový fond města Pelhřimov,
SDH Bratřice, Spojené kartáčovány Pelhřimov, Status stavební Pacov, Střechy Dvořák
Červená Řečice, Tubi Italia Bohemia, VDV Olgy Havlové, Velfrem Praha, ZD „Vysočina“ Želiv,
pí Jana Bešťáková, Ing. Miloš Brávek, p. Miloš Čech, p. Jiří Dedek, Ing. František Dostálek,
pí Eva Filipová, Ing. Milan Flíček, pí Marie Hrabánková, pí Anna Chaloupková, p. Aleš Janda,
p. Jaroslav Janda, manželé Kačerovi, pí Jindřiška Kohoutová, MUDr. Jan Konečný, Ing. Pavel
Kříž, MUDr. Alena Kubínková, p. Vojtěch Kudrna, p. Petr Maděra, pí Milena Maleninská,
p. Vladimír Mareš, MUDr. Martina Mašátová, p. Ondřej Moravec, p. MVDr. Josef Peroutka,
MUDr. Josef Pešek, Ing. Vít Skála, MUDr. Luďka Svobodová, p. Josef Sysel, p. Josef Urban,
manželé Vašinovi, Mgr. Radek Veselý, p. Jiří Wastl a zaměstnanci Hranipexu.
Děkujeme také za podporu našich benefičních akcí. Všichni nám pomáháte naplňovat naše
poslání.
Děkujeme také těm, na které se nějakým nedopatřením opomnělo, či zde nechtějí býti zveřejněni.
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