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Poslání a cíle Centra denních služeb
Posláním 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.
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Úvodní slovo ředitelky
Každá výroční zpráva, to znamená i moje, by měla být
takovým shrnutím roku předešlého. Jenže já mám pocit, že
ten každý další rok je jen malé pozastavení jízdy v rychlíku a
v běhu mnoha událostí si ani nestačím uvědomit, že už je
zase ten rok jen v obrysu prachu za posledním vagonem.
Skoro bych řekla, že se z V. Z. stává takový můj malý rituál,
který mě donutí si sednout a zamyslet se……..
Hned na začátku roku 2009 bylo zřejmé, že se musím
rozhodnout, jak řešit situaci v centru. Věděla jsem na sto
procent, že pokud prostory nerozšířím, rozjede se nám ponorková nemoc. Jenže jak
se pustit do přístavby, když se krize prohlubuje a finanční zdroje budou a již i jsou
značně ponížené. Vědomí toho, že pokud to neudělám a nepomůžu stísněnému
prostoru, kde se jeden druhému motáme pod nohy, což přináší logicky mnoho
stresových situací a může to přinést neskutečně mnoho problémů. Já jsem si tu
situaci hluboce uvědomovala a věděla jsem, že pokud i přes značná rizika se do
tohoto úkolu nepustím, mohlo by se stát, že se kvalita služby rapidně zhorší a to
nebylo možné připustit. Padlo rozhodnutí a v dubnu se začalo stavět a v srpnu byla
kolaudace. Byla za námi další etapa, další krok na cestě pomoci lidem s mentálním
postižením. Naši uživatelé již v září začali využívat nové prostory a všichni jsme se
mohli pořádně nadechnout. V této nelehké době nám odešli mladí zaměstnanci, kteří
nebyli zvyklí pracovat v extremních zátěžových situacích. Krizové situace jsou však
od toho, aby se řešili. Přišli mezi nás noví lidé. Při výběrovém řízení se opravdu
hodně těžce vybíralo. Většina žadatelů měla nejen kvalifikaci, ale i praxi a
rozhodnout pro ty nejlepší, bylo dost tvrdým oříškem. Odborný personál byl vybírán s
ohledem na vyváženost zkušeností pracovníků s dlouholetou praxí a mladých
pracovníků s novými nápady a přístupy, ale povedlo se. V současné době jsou
pracovníci „LADY“ na vysoké úrovni jak po stránce odborné, tak po stránce profesní
ve vztahu a jednání s klienty a s jejich rodinami. Neustále se dovzdělávají ve
specializačních kurzech a školeních, což je v tak malé organizaci více než nutné.
Jeden druhého navzájem doplňujeme a je nám všem tady fajn. Naše vztahy jsou
založeny na vzájemném respektu, pochopení a vzájemné úctě. Cesty nás všech se
dokázaly propojit a mají jediný směr. Pomáhat lidem, kteří to hodně potřebují a to bez
ohledu na svůj čas a s plným nasazením.
Nakonec se ukázalo, že jako vždy vše špatné, je k něčemu dobré. „Nová krev“ nám
přinesla jak pro klienty, tak i pro nás, kteří jsme tento stav ustáli, mnoho pozitivního.
Již po velmi krátké době, došlo k velikému skoku dopředu. Noví pracovníci si získali
důvěru jak uživatelů, rodin, tak i nás, kdo jsme interní krizi překonali. Všichni
dohromady jsme si pomalu zvykali nejen na sebe navzájem, ale také dohromady
zútulňovali prostředí v centru i v okolí budovy. Oplotili jsme si naše prostory, dotáhli
opravu zahradního domečku, dočistili zahradní prostory, kde nás čeká v roce 2010
vybudování sportoviště a bylo toho opravdu hodně a to vše jsme mohli uskutečnit
díky mnoha lidem, kteří si uvědomují, jak velikým darem je život, ať je v jakékoliv
podobě.
Na závěr předávám slova, která vyslovil na 60. výročním vyhlášení Všeobecné
deklarace lidských práv při plenárním zasedání Evropského parlamentu ve
Štrasburku dalajláma a já si jich velice vážím:
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„…Jsem jednou lidskou bytostí ze 6 miliard. Na této úrovni věřím, že každá lidská
bytost touží po štěstí a úspěchu bez ohledu na barvu pleti, národnost, náboženství či
společenské postavení. Moderní doba dává důraz na materiální hodnoty a vnitřní
hodnotu opomíjí. Materiální stránka je mimořádně rozvinuta, ale i velmi bohatí lidé
jsou nešťastní.
Jeden z nejdůležitějších faktorů štěstí a radosti je klid mysli. Stres, podezírání,
ambice, žádostivost ničí náš vnitřní klid a mír. Vnitřní hodnota nemusí vyplývat z
náboženského učení, je to biologický faktor. Lidé jsou přirozeně vybaveni citlivostí
vůči druhým, schopností lásky a porozumění. Také v rámci sekulární etiky je možné
nalézt vnitřní klid.
I pro fyzické zdraví je klid mysli důležitý. Pomáhá člověku procházet náročnými
životními obdobími, pomáhá uzdravovat. Všechny hlavní náboženské tradice mají
stejný potenciál: obracet duši člověka k míru a pokoji. Mají stejný cíl. Vést lidi k tomu,
aby ve svém okolí roznášeli lásku, porozumění a solidaritu s druhými lidmi… „
S úctou k životu a ke všem lidem dobré vůle
Jana Moravcová

Něco z naší mladé historie
Centrum LADA, o.s. již devátým rokem poskytuje Pacovskému regionu sociální
službu pomoci lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Bylo to a je doposud
jediné zařízení tohoto typu na celém Pelhřimovském okrese. Dne 9. 9. 2002 byl
zahájen provoz a to v areálu firmy Beltech v Pacově. Po roce a půl jsme se stěhovali
do pronajatých prostor v Lukavci, kde jsme za plné podpory celého obecního úřadu
strávili další čtyři roky. Bohužel prostory, které jsme využívaly, byly v hodně špatném
stavu a my jsme začali rekonstruovat budovu bývalého CO skladu v Pacově. Při
pohledu na tuto ruinu nám nebylo moc lehko a mnozí si mysleli, že tohle vše nás
zastaví a odradí a bude pokoj od těch, kteří je nějakým způsobem dráždí a na které
se špatně kouká a proč by to mělo být zrovna tady a proč tito lidé nejsou opět
v místech, kde na ně není vidět, někde v lesích, či zapadlých obcích. Neodradilo.
Každý člověk má právo na život a má právo ho prožít co nejlépe v důstojných
podmínkách. Na prvopočátky se nevzpomíná lehce. Jelikož naše zařízení
nerespektovalo a též bořilo zajeté stereotypy v náhledu na péči o mentálně postižené
tak proto, bylo tím, čím bylo již od počátku svého fungování. Velikým trnem v oku
nejen veřejnosti, ale také i některých dalších orgánů. Dnes se přesvědčujeme, že i
toto ještě přetrvává i když v menší míře. Hodně zlého bylo zapomenuto a prostě se
muselo vše zvládnout a jít dopředu. „Světlo i když prochází špínou se neznečisťuje“
(Augustin). Po několika letech dřiny a bojů proti zbytečným předsudkům, je dnes
možné se něčím pochlubit. Myšlení lidí, doba i vnímání pokročilo přece jen dopředu.
My dnes máme svoje vlastní zázemí v Nádražní ulici v Pacově i se svými přilehlými
pozemky. Dokázali jsme si díky těm, pro které je každý život životem a zároveň
darem, zrekonstruovat starou budovu, která se na mnoha místech rozpadala.
Kolaudovali jsme v srpnu 2008 a stihli jsme přistavět v roce 2009 další dvě místnosti,
abychom pro ty naše blízké dokázali poskytovat službu v co nejvyšší možné kvalitě.
Nyní již uvažujeme o dalším rozšíření. Prostě nás neubývá, ale naopak nás přibývá a
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je nutností budovu rozšířit. Už také máme opravený zahradní domeček, který byl na
odpis. Dokázali jsme zkultivovat a vyčistit zahradu, kde plánujeme udělat sportoviště,
usadit skleníky a společně si pěstovat nějakou tu zeleninu a kytičky. Čeká nás ještě
mnoho povinností, ale bereme to jako výzvu ke zdokonalení služby pro ty, kteří nás
opravdu hodně potřebují: Jsou to lidé, ke kterým nebyl osud zrovna moc přívětivý –
lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Víme, že život stojí za to žít, když
víme pro koho.
Děkuji toto cestou všem, kterým nejsme lhostejní a zároveň také celému svému
kolektivu, kterého si velice vážím a kterému touto cestou přeji hodně sil při plnění
jejich životního poslání.
Jana Moravcová
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Zprávy o činnosti
Každý rok přináší nové výzvy a nové, často nečekané,
problémy a zvraty. Po loňském roce, kdy jsme se konečně po
dlouhých letech přestěhovali do nových zrekonstruovaných
prostor v Pacově, jsme si říkali, že už nás nemůže nic
překvapit. Opak byl pravdou, a to hned v lednu. Koncem
měsíce totiž podaly 3 pracovnice výpověď a naše Centrum
stálo před obrovskou výzvou, jak tuto situaci ustát. Nebylo to
lehké, ale podařilo se. Nejvíce práce a řešení problémů se v
tomto případě muselo udělat směrem k našim uživatelům, kteří byli na pracovnice
zvyklé a jejich odchod nesli velmi těžce, i proto, že se špatně vyrovnávají s prudkými
změnami. A tak jsme v dubnu, po příchodu nových pracovníků, začali v podstatě zas
od začátku. Díky tomu, že noví pracovníci jsou vstřícní, spolehliví a inteligentní lidé,
podařilo se poměrně brzy překonat odstup uživatelů
k nim. Pomohly k tomu i společné výlety a další
akce. Poprvé se nám podařilo vyjet na společnou
akci delší než 2-3 dny. A to hned na celý týden.
Pobyt se konal na "Klepákově mlýně" nedaleko
Studené v Jižních Čechách a účastnilo se ho 8
klientů. Všem se moc líbilo a těší se, že si to letos
zopakují.
Co se týká práce v Centru, zaměřili jsme se loni
hlavně na práci s keramickou hlínou a výrobu
šperků z FIMO hmoty a korálků. Samozřejmě jsme
zkoušeli i další techniky podle momentální chuti a
zručnosti našich uživatelů. Za hezkého počasí jsme se věnovali úpravám poměrně
velké zahrady, která k Centru náleží. Věřím, že pro naše uživatele, stejně jako pro
nás, byl loňský rok přínosný. Nejen co se týká práce v Centru, ale hlavně rozvoje
mezilidských vztahů a možnosti uplatnit své „já" mezi ostatními lidmi.
Ing. Anna Bílková, vedoucí přímé péče
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Rok 2009 byl pro mě rokem plný změn, hlavní změnou pro mě
bylo to, že jsem se po několika letech vracela ke své profesi
sociální pracovnice.
Přes počáteční obavy a nejistotu jestli tuto práci vůbec zvládnu,
jsem se za pomoci a podpory ostatních pracovníků a hlavně
upřímnosti a bezprostřednosti uživatelů rychle zapojila do dění
v centru.
Zpočátku nebylo jednoduché získat si důvěru uživatelů, protože
pro ně si zvykat na někoho nového, je vždy docela složité. Vcelku brzo se tuto situaci
podařilo zvládnout díky společné práci jak v prostorách centra, tak i na rozlehlé
zahradě, která k budově patří. Nedílnou součástí tohoto procesu byly i různé výlety a
společenské akce a mnoho rozhovorů, které jsme spolu vedli.
Nejtěžší pro mě bylo zorientovat se v nových zákonech souvisejících se sociální
prací a hlavně ve standardech kvality sociálních služeb, o kterých jsem do té doby
nic nevěděla. S pomocí různých odborných seminářů, kurzů, stáží a samozřejmě
formou samostudia, jsem do této problematiky pomalu pronikla. Je to ale nikdy
nekončící proces a pořád je čemu se učit a v čem se zdokonalovat.
Úsměv na tváři a spokojenost našich uživatelů je nejlepším hodnocením naší práce a
důkazem toho, že to, co děláme, má smysl.
Markéta Němcová Dis., sociální pracovnice
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Dlouho mi trvalo, než jsem přišel na to, čím vlastně začít. V
mém osobním i pracovním životě se udála v posledních letech
spousta změn, které s určitým odstupem mohu hodnotit
pozitivně. V předchozím zaměstnání jsem působil ve státní
sféře, tudíž při nástupu do Lady jsem zažil malinký šok. Ve
zcela pozitivním smyslu. Nadšení ze mě nevyprchalo ani po
roce. Nebudu se zde zmiňovat o rozdílných přístupech
pracovníků v mém předchozím pracovišti a zde - to sem stejně
nepatří.
Nejdůležitější na naší práci musí být především úsměv, jak klientů, tak pracovníků. A
ten ještě nezmizel a předpokládám, že ani nezmizí.
Setkal jsem se s novými lidmi, jak pracovníky, tak klienty. Elán, nadšení, radost ze
života, to je to, co mi v poslední době chybělo. Jak u mě, tak v mém okolí. Nyní vše
dostávám plnými doušky. I na klientech je vidět, jak moc se těší do centra, co nového
zase pro ně přichystáme, kam se pojedeme podívat, s čím i oni sami mohou pomoci,
jak jim některé činnosti dávají pocit důležitosti, výjimečnosti a díky tomu dokážou
překonávat všelijaké hranice dříve nepřekročené.
Původně jsem se chtěl rozepsat o různých aktivitách, které centrum v průběhu
minulého roku pro ty „naše“ připravilo, ale o tom již informovali ostatní kolegové. Jen
si mohu přát, abychom v započatém nepolevili a ještě více zdokonalovali sebe a tím
pádem i klienty.
Ano, každá práce má svá úskalí, výjimkou není ani ta naše. Jsme poměrně malý
kolektiv, tudíž se občas mohou dostavit určité příznaky tzv. ponorky. Je jen na nás,
jakým způsobem se s tím vypořádáme. Já osobně jsem přesvědčen o kvalitách
ostatních spolupracovníků a právě proto věřím v náš společný úspěch.
A vy, co na nás v dobrém myslíte, držte palce!
Mgr. Hynek Seidl, speciální pedagog
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Co bych tak o naší práci v Centru mohla říct. Nevím, jestli se
dá říkat vůbec práce, protože dělat něco se zájmem a radostí
se snad ani prací nazvat nedá. Snažíme se pro naše klienty
za každého počasí najít činnost, která je zaujme a potěší. V
zimě jsme hráli hokej a stavěli sněhuláka na naší zahradě a
všichni jsme se moc těšili na
hezké počasí, až si budeme
moci zútulnit naši zahrádku.
Posekat trávník, ostříhat stromky, osít naše
záhonky a nesmíme zapomenout na pálení
čarodějnic, u kterých se všichni dobře bavili u
opékání špekáčku a společném zpívání u ohně.
Mimo těchto venkovních prací a zábavy jsme díky
školícím kurzům zavedli kurzy pohybové a taneční
terapie, arteterapie a muzikoterapie.
Klienti jsou velmi rádi, že si mohou společně
zazpívat a poslechnout jejich oblíbenou hudbu.Velmi uvítali dokreslování obrázků a
nebo společnou kresbu na velký papír. Mimo kurzů jsme také získali spoustu
relaxačních a sportovních pomůcek. Doufám, že i nadále budeme moci zavádět nové
programy a pomůcky, které naši klienti uvítají.
Markéta Štěpánková, pracovnice v sociálních službách
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Poděkování sponzorům
Touto cestou děkujeme všem, kteří na nás myslí a díky
kterým jsme zvládli i v této nelehké době poskytovat
naší sociální službu v plné kvalitě. Děkujeme všem,
kteří jsou zde uvedení, ale i těm, kteří nechtějí být
zveřejněni.
Bez podpory našich přátel by naše Centrum LADA,o.s. pro pomoc lidem s mentálním a
kombinovaným postižením mělo veliké problémy. Díky Vám všem jsme mohli dovybavit
snoezelen, doplnily jsme pomůckami pro zlepšení jemné motoriky, nářadím pro pracovní
terapii, keramickým materiálem, dávali jsme do pořádku zahradu atd.
Naši klienti měli možnost absolvovat několik poznávacích výjezdů.
Všech si Vás moc vážíme a přejeme v roce 2010 vše nejlepší.
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
NROS
MPSV České republiky, Krajský úřad kraje Vysočina, ČSOB, a.s., Obec Horní Ves,
Obec Proseč pod Křemešníkem, Obec Střítež u Božejova, Obec Důl, Obec Vyskytná,
Obec Chýstovice, Obec Putimov, Obec Útěchovičky, Obec Hořepník, Obec Těchobuz,
Obec Dubovce, Městys Nová Cerekev, RKF Čechtice, Obec Bratřice, Obec Salačova
Lhota, hasiči ze Salačovy Lhoty, Městys Lukavec, Obec Rynárec, Obec Jiřice, Petr
Kopřiva – truhlářství, truhlářství Kott, Moravec zámečnictví, Sinfo.s.r.o., Obec Dehtáře,
Obec Kámen u Pacova, Obec Pošná, Městys Lukavec, Obec Hojovice, Obec Věžná,
Microcomp, Ing. Fanta, Valtrostav, OVB Allfinanz, Obec Chyšná, Ing. František Dostálek,
Obec Křelovice, Lesotech, Agrospol Starý Pelhřimov, Město Horní Cerkev, Obec
Litohošť, JO + JO, Obec Samšín, Fremis Čechtice a.s., MUDr. Kubínková, Bluetech,
Obec Senožaty, Město Pelhřimov, Obec Mezná, Liwa CZ, TUBI Italia Bohemia,
Autocentrum BUPI,
Cerepa, a.s., HENKEL ČR spol.s.r.o., PRAKAB PRAŽSKÁ
KABELOVNA, s.r.o.; Spojené kartáčovány, pan František Dušek Agrico, ICOM
Transport, Ing. J. Majer, Votápek Josef, Adema Pacov, pan Kalina – elektro, pan David
elektro v.d., Ing. Kozojed Jiří, Agropodnik Košetice, a.s., Andrea Němcová, Skalová
Pavla, Mišoňová Ivana, Českomoravská konfederace odb. svazů – pan senátor Milan
Štěch, Miroslav Kačer, pan Pavel Kříž, Lhotský Jaroslav, Vacek Pavel, Obec Leskovice,
Veselý Radek, Kovařík Josef, MUDr. Svobodová Luďka, FE - MI Centrum Pacov, OÚ
Mladé Bříště, Nadace České Spořitelny, Flíček Milan , Dřevozpracující družstvo
Lukavec, Dřevotvar, Město Červená Řečice, Hora s.r.o., Město Pacov, Město Kamenice
nad Lipou, Obec Čáslavsko, Obec Košetice, Nermutová, Obec Křešín, ISTAR Praha,
manželé Bílkovi, pan Florián, Agos stavební a.s. Pelhřimov, STUHA a.s., KOS servis,
Milan Škrabal, J.Hadrava, Lucinka Tíkalová, pan Dvořák, pan Hamr
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