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Poslání a cíle Centra denních služeb
Posláním „LADY“ je poskytovat dospělým lidem s mentálním a kombinovaným
postižením individuální pomoc a podporu při zvládání běžného života a hledání
možných cest k jejich seberealizaci.
„LADA“ poskytuje své služby s co nejpřirozenějším sociálním zázemím pro klientelu
v centru denních služeb při úzké spolupráci s rodinou.
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 „LADY“ jsou orientovány na rozvoj individuálních znalostí a
dovedností uživatelů, posilování jejich sebedůvěry, sebevědomí a vlastního
rozhodování.
rozvíjet samostatnost a soběstačnost lidí s postižením
posilovat sebevědomí a sebeurčení lidí s postižením tak, aby dokázali
vyjádřit své osobní potřeby, přání a názory a dokázali se sami rozhodovat
usnadňovat začleňování lidí s postižením do společnosti prostřednictvím
rozvíjení jejich znalostí, dovedností, sociálních a pracovních návyků
rovnoprávnost a rovný přístup ke všem uživatelům
individuální přístup k uživatelům
partnerský přístup pracovníků k uživatelům
podporovat uživatele v prožívání samostatného života včetně partnerských
vztahů, vytváření příjemného a inspirujícího prostředí pro uživatele –
užitečné, zajímavé činnosti, podpora jejich tvořivosti, rozvíjení jejich
talentu, vloh a schopností
respektovat citový život uživatelů a podporovat přátelské a mezilidské
vztahy

S dětmi ze ZŠ Komenského 1465 Pelhřimov při otevírání hřiště
[- 2 -]

Úvodní slovo výkonné ředitelky
Vážení,
je to již desáté pozastavení a zamyšlení nad tím, zda
naše činnost pro ty, ke kterým nebyl osud až tak
příznivý, byla smysluplná a zda si můžeme s čistým
svědomím říci: „Jo, dělali jsme, co jsme mohli a je to
vidět na spokojených tvářích naší klientely“. Také v
tomto roce jsme se stejně jako vloni, zaměřili na
kvalitu poskytované sociální služby tak, abychom
splňovali všechny požadavky dané „Standardy
kvality“.
Se značně omezenými prostředky to nebylo až tak
jednoduché, ale přesto jsme udělali maximum,
abychom se přese všechny překážky přenesly a
vypořádali se ctí a tím poskytovali kvalitní službu v
maximální možné míře, k co nejvyšší spokojenosti
našich uživatelů.
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Jana Moravcová

Historie
V letošním roce to je již 10 let, co byla naše organizace zaregistrována. Dovolím si
malinké poohlédnutí a připomenutí si toho, co jsme
za ty roky zvládli a udělali ve prospěch lidí
s postižením, pro zpříjemnění jejich nelehké cesty
životem. Pro vás, co sledujete naši činnost od
začátku, si jistě vzpomenete, jak to vlastně bylo a že
naše prvopočátky nebyly ani trochu lehké. Začínali
jsme vlastně z ničeho. Díky pánům Jiřímu a Janu
Kamírovým z tehdejší STS a nyní společnosti
Bluetech s.r.o., jsme začali dělat první kroky, a
mohli jsme mít střechu nad hlavou. Jejich pomoc a
důvěra v nás, byla takovým odpichovým můstkem
pro naši činnost a získání sebedůvěry pro tvrdou
cestu, která na nás čekala. Byly jsme pro
spoluobčany více než hodně zvláštní službou a
nadšenci, kterým se mnozí vyhýbali. Zkušenosti
s veřejností byly rozporuplné a mnohdy plné bolesti a někdy nám nezbývalo moc
odvahy a sil pokračovat. Byla to neznalost jak na naší straně, tak i neznalost naší
problematiky a plno předsudků proti malému
hloučku postižených lidí z řad tkz. zdravé
veřejnosti na straně druhé. Nelze zapomenout
ani na ty, kteří s námi v této době začínali. Ať
to byla paní Milada Vybíralová, která s velikým
nadšením a hrdostí dokázala dávat lásku
těmto lidem, ať to byla paní učitelka Maděrová,
která se za nás byla postavit, v době, kdy proti
nám byla sepsána petice, paní Petra Kopecká,
jež nám předávala základy logopedie. Nelze
nevzpomenout na paní Libuši Vašinovou
z Pelhřimova na její slova: „Já vám věřím, kdo
jiný než rodiče postižených by to měl dokázat,
vy víte proč“. Pan Zdeněk Rendl: „Kdo se bojí,
stojí v síni, je to stejné jako v podnikání“. Bylo
a je jich opravdu mnoho, kteří nad námi
nelámali hůl a věřili. Děkuji touto cestou i těm, kteří dostali odvahu a přišli se za námi
podívat a vyprávěli o nás a pomalu otevíraly cestičky k lidským srdcím. Nejde je ani
všechny na tomto místě vyjmenovat. Bylo by jich pěkná řada a já bych nerada
někoho opomněla. Bez jejich pomoci by
dnešní „LADA“ nebyla.
Po roce a půl azylu v STS Pacov, jsme
se přestěhovali do školní družiny
v Lukavci a zde jsme přebývali po dobu
čtyř let. Moc rádi na toto období
vzpomínáme. Přístup a pomoc Městyse
Lukavec, to obojí bylo příkladné a
veskrze tolik lidské. Dodnes se rádi
potkáváme a vzpomínáme na společné
chvíle. Naše potkávání a sdílení radostí
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a starostí o mentálně postiženou klientelu dostalo stejný myšlenkový směr a v příštím
roce se díky ESF v opravené budově našeho bývalého pobytu otevře nová, pro naše
klienty potřebná, následná
služba
s odlehčovacím
pobytem. Během pobytu
v Lukavci jsme si dokázali za
pomoci sponzorů jak z řad
OÚ, tak podnikatelské sféry
a nadací zrekonstruovat
budovu bývalého skladu
BOZP. Do té jsme se před
třemi
roky
přestěhovali.
Jenže za roky realizace
služby se naše klientela
rozrůstala
a
postavené
prostory začaly být těsné. No
a tak pomalinku budovu
rozšiřujeme, abychom se
vešli a mohli poskytovat služby v plné kvalitě. V současné době má naše klientela
možnost využívat velikou společenskou místnost i s kuchyňskou linkou, kde se učí
vařit, máme zde pračku, sušičku, myčku na nádobí keramickou dílnu, snoezelen,
údržbářskou dílničku, terásku, zahradní pracovní atelier a v letošním roce bychom
rádi přistavěli další dva pracovní ateliery. Naše soc. služba splňuje a poskytuje
služby dané zákonem o sociálních službách. Z dalších činností jsou to např.
facilitační techniky, jízda na rotopedu, MOTO-Medu, možnost využítí trenažeru jízdy
na koni, saunování, masáže vodní i přímé, masáže na inframasážním lůžku a mnohé
jiné. Za veliké pomoci společnosti Henkel se zadařilo vybudovat sportoviště, které
nám tady hodně scházelo a též skleník. Osázeli jsme po části pozemku nejen
okrasné křoviny, ale i ovocné stromky a ohraničili jsme si pozemek živým plotem. Na
zahradě plánujeme ještě vybudovat pergolu s krbem a zázemí pro sportovní a
kulturní činnosti. Při Dni
otevřených dveří nás
velice překvapilo, kolik lidí
mělo zájem se přijít na
nás podívat a jak byli mile
překvapeni, co vše se po
tak krátké době našeho
pobytu zde v Pacově
udělalo a jak jsou i okolní
prostory
upraveny
a
připraveny pro různorodé
činnosti. Jen tak v kostce
a velice stručně jsem
shrnula naši desetiletou
historii
občanského
sdružení a malý náhled
co plánujeme.
Je na
místě upřímně poděkovat těm, kterým nejsme lhostejní a kteří nás podporují. Bez
vás všech by nebyla ani naše a i vaše „LADA“.
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Na koho není možné zapomenout a poděkovat je profesionální tým pracovníků, který
vždy dával a dává všechno ze sebe proto, aby naši klienti se u nás cítili nejen dobře,
ale aby se dokázali v co nejvyšší míře osamostatňovat. Aby věděli, že jsou
rovnocenným článkem ve společnosti
a že mohou v mnohém i přes svůj
veliký hendikep být na co hrdi, ale aby
zde také byli šťastni a jejich blízcí si
byli jisti, že je o ně dobře postaráno.
Na konec mého povídání zopakuji
slova pana profesora Matějíčka, který
na naší práci již shlíží jen shůry.
Přesto jeho odkaz je pořád hodně živý
a my si ho nosíme hluboko v sobě.
„Obětavost ano, ale ne obětování!“
„Člověk s postižením potřebuje naše porozumění a naši pomoc. My mu však musíme
být i oporou, musíme je vychovávat, vést, mnohému naučit a musíme jeho svět
naplňovat pohodou, radostí a láskou. Je to o mnoho starostí a práce více, než u
zdravého a my chceme, aby i on prožíval a nejen žil sám v sobě. Musí se pořád
opakovat, což představuje spoustu času. Práce je málo proměnlivá a jde stále
dokola, znovu a znovu. A to samozřejmě pečujícího vyčerpává. Navíc rodiče a
ostatní vychovatelé lidí s těžším postižením mívají představu, že je jejich povinností
obětovat se do krajnosti, že nikdo jiný za ně nic neudělá, myslí si, že nikdo jiný není
schopen porozumět. Je na tom hodně, ale pozor. Ti,
co chtějí pomáhat, musí být v dost dobré kondici,
aby byli co platní a především nesmí být sami.
Vyčerpaný a obětovaný člověk není ani dobrým
pomáhajícím,

ani

dobrým

společníkem,

ani

vychovatelem.“

„Těžkým balvanem pohneme, jestliže ho rozdrobíme
na menší kusy. Těžké břemeno odneseme, když je
rozdělíme na více dílů.“

S úctou k vám všem

Jana Moravcová
ředitelka
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Rok 2010 očima pracovníků
Tak uplynul další rok plný starostí, ale i radostí a zábavy
v Centru LADA, o.s.
Začátkem roku a celé jaro se jak pracovníci, tak uživatelé
připravovali na Inspekci kvality sociálních služeb, která
probíhala v našem zařízení ve dnech 20. - 22.4.2010.
Přítomnost inspektorů poznamenala práci a náladu
uživatelů nejen z hlediska prostorového omezení, ale i
přítomností cizích lidí na pracovišti. Po skončení nás
inspektoři seznámili s výsledky a upozornili na nedostatky,
na jejichž odstranění neustále pracujeme.
Z činností v centru jsme se tak, jako předešlé roky, zaměřili na výrobky z keramické
hlíny, šperky z korálků a Fimo hmoty, různé výtvarné činnosti a na práci v dílně.
Díky štědrosti sponzorů se nám
podařilo
zakoupit
nové
rehabilitační
pomůcky,
např.
trenažér hipoterapie, boxovací
pytel, různé masážní pomůcky,
míč a mnoho společenských her.
V letních měsících a za pěkného
počasí jsme se věnovali úpravám
naší rozlehlé zahrady, zasázeli
jsme nové květiny, thuje a ovocné
stromy,
podařilo
se
nám
smontovat nový skleník a postavit
altán.
V rámci začleňování uživatelů do
běžného společenského prostředí
jsme chodili na vycházky a
nákupy. Téměř všichni uživatelé se naučili dojíždět do centra autobusem.
Také jsme podnikli mnoho společných výletů a výjezdů. Mezi tradiční patří návštěvy
divadelních představení v Táboře a Pelhřimově, absolvovali jsme jednodenní výlety
do
ZOO
v Jihlavě,
ZOO
v Hluboké nad Vltavou, navštívili
jsme Šelmberk, Muzeum rekordů
a
kuriozit
v Pelhřimově,
Hračkobraní v Kamenici nad
Lipou a velikou radost nám
udělalo pozvání od kamarádů a
přátel z Pístiny na Zdislavskou
pouť, kde jsme se vozili na
kolotočích, projížděli se v kočáře
taženém koňmi, stříleli ve
střelnici a užili si spousty další
zábavy.
Mezi vícedenní výlety patřila
návštěva
Prahy
spojená
s plavbou
po
Vltavě
a
s přespáním na Toulcově Dvoře. Dvakrát během roku jsme zorganizovali pobyt na
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chalupě v Bratřicích a také jsme se
zúčastnili týdenního rekreačně –
rehabilitačního pobytu na „Klepáku“.
Kromě zábavy jsme ale také měli
pracovní povinnosti, naše výrobky
byly
prezentovány
na
výstavě
v Chotýšanech, měli jsme prodejní
stánek na pouti v Pacově a na
Adventních
trzích
v Lukavci
a
v Pacově.
Velikou
událostí
v centru
bylo
slavnostní otevření multifunkčního
hřiště společně se dnem otevřených
dveří v rámci týdne poskytování
sociálních služeb. Příjemně nás překvapilo, kolik lidí se za námi přišlo podívat, přijely
děti ze ZŠ Pelhřimov, přátelé z Pístiny, sponzoři a spousta známých i neznámých
lidí. Odměnou všem bylo opečené prase, špekáčky, sladkosti a příjemná muzika.
Rok 2010 jsme završili vánoční besídkou –
společným posezením uživatelů s pracovníky,
rodiči a některými sponzory, na kterém jsme
zazpívali několik koled a promítli záběry
činností, které jsme během roku natočili.
Během roku do centra průběžně docházely
studentky z různých sociálně zaměřených
škol na praxi a do řad pracovníků přibyly dvě
nové pracovnice.
Mezi opravdu vzácné návštěvy patřili radní
kraje Vysočina pan Petr Krčál a předseda
senátu pan Milan Štěch. Zvláště podzimní
návštěva pana Štěcha nás velmi potěšila.
Uživatelé si s ním opět rádi pohovořili a při
této příležitosti je velmi zaujalo, že si vzpomněl, o čem s ním mluvili při minulé
návštěvě.
Rok 2010 uběhl velmi rychle, i když přinesl i řadu obtížných úkolů. Dobrá parta
pracovníků i uživatelů v našem zařízení se však už těší na výzvy nové.
kolektiv pracovníků Centra LADA,o.s.
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Děkujeme touto cestou všem těm, kterým nejsme lhostejní a bez nichž by naše
„LADA“ nebyla.
Pomáhají nám: Krajský úřad kraje Vysočina, MPSV,
Úřad práce, paní Libuše Vašinová LIWA Pelhřimov,
Kamenolomy Těchobuz, MICROCOMP Plus s.r.o.
Pacov,
ZŠ
Komenského
1465
Pelhřimov,
Autodoprava
Princ
Velká
Chyška,
PEVAK
Pelhřimov, KHS ELEKTRO Lukavec, Henkel ČR, spol. s r.o. Praha, Inted s.r.o. pan
Chatrný, AUTOCENTRUM - Josef Šíma, Valtrostav s.r.o., paní Bešťáková Bepor,
Svaz českých a moravských výrobních družstev, Elektro výrobní družstvo Pacov, ing.
Jaroslav Koten, Římskokatolická farnost Čechtice, ing. František Dostálek Praha,
AGROSPOL Starý Pelhřimov, spol. s r.o., FE-MI centrum s.r.o., FREMIS Čechtice,
a.s., Jo + Jo, s.r.o. Lukavec, VOD Jetřichovec, KAMÍR a Co spol. s r. o., ČERMÁK
TRANSPORT Jiřice, PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o., PhDr. Josef
Kamenský, Ipsos Tambor, s.r.o., ČSOB, a.s., pan Kačer Pacov, Autocentrum Bupi,
s.r.o. Brzotice, KOS servis s.r.o. Chyšná, Spojené kartáčovny a.s. Pelhřimov, MUDr.
Svobodová Pacov, pan Milan Flíček Duropack Bupak Papírna s.r.o., DŘEVOTVAR ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. , Radek Veselý Nová Říše, Agropodnik Košetice, a.s.,
Zahradnictví Němec Soběslav, pan Hubert zahradnictví, děvčata z Hrádku, Vít Skála,
Radek Jirsík, Petr Moravec, ing. Helena Vlková, Truhlářství Kot Lesná, Lesotech
s.r.o.
Město: Pelhřimov, Pacov, Červená Řečice
Městys: Nová Cerekev, Lukavec
Obce: Jiřice, Hořepník, Želiv, Košetice, Senožaty, Lesná, Křešín, Horní Ves, Důl,
Chýstovice, Putimov, Obrataň, Věžná, Arneštovice, Střítěž u Božejova, Koberovice,
Čáslavsko, Bratřice, Sal. Lhota, Mezná, Růžená, Vyskytná, Rynárec, Střítěž pod
Křemešníkem, Chyšná, Hojovice, Samšín, Ústrašín, Útěchovičky, Dehtáře, Pošná,
Litohošť, Rovná, Cetoraz
Děkujeme také všem, kteří nám pomáhají a jakýmkoliv nedopatřením jsme je
opomněli uvést a nebo nechtějí být zveřejněni.

[- 13 -]

[- 14 -]

centrum

Zpracovala: Petra Kotková - administrativní pracovnice
Vydalo Centrum LADA, o.s.
v roce 2011

