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1. Informační údaje
Adresa sídla: Centrum LADA, o.s.; Nádražní 362; 395 01 Pacov
Adresa pracoviště: Centrum LADA, o.s.; Nádražní 362; 395 01 Pacov
Telefon: 564 571 365, 776 733 008, 777 624 008
IČO: 265 18 252
E-mail: lada@centrumlada.cz
Web: www.centrumlada.cz
Provozní doba: PO - PÁ 6:00 - 15:30
Poskytování služby: PO - ČT 7:00 - 15:30 , PÁ 7:00 - 13:00
Odpovědná osoba: Moravcová Jana - ředitelka Centra LADA, o.s.
Bankovní spojení: 182117604/0300, 169937157/0300
Rada Centra LADA, o.s.
Jana Moravcová - ředitelka
Ing. Helena Vlková - předsedkyně
Ing. Anna Bílková - místopředsedkyně
Mgr. Ladislav Mareš - člen
Zdena Posekaná - člen
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2. Poslání a cíle Centra LADA, o.s.
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.

práce v dílně
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3. Úvodní slovo
Při uvědomění si toho, že naše sociální služba
má za sebou již celé desetiletí existence, je
to zvláštní pocit. Až to zaráží, už celých 10
let...

S

velikou

nostalgií

a

s velikými

pohnutkami jsem si prohlížela naše kroniky vlastně etapy života tady u nás v LADĚ. Při
každém otočení stránky mi létaly myšlenky a
připomínaly

naše

prvopočáteční

bitvy

o

vlastní zrod centra. První kroky v STS.
Vzpomínky

na

to

těžké,

vlastně

návrat

v čase, četla jsem bolestivé články o pomoc,
byla z toho cítit silná beznaděj. Dnes jsme
jinde a je to i jinak. Našli jsme tady své
místo, své doma. Patříme sem. Vše to smutné
najednou přetlačil hřejivý úsměv našich klientů na fotografiích a já si uvědomila,
jaké mám vlastně štěstí, že jsem mohla být tím jedním článečkem jejich života,
ve kterém našli a nacházejí sami sebe. My všichni, co je provázíme, se od nich
učíme a také poznáváme, kde má život hranice. Tady, mají své druhé doma a
nejen oni i my, kteří je na jejich cestě doprovázíme. Každý z nás tady má kus
svého srdce. Jsou tady u nás spokojeni, mnohdy se jim nechce ani domů,
zapomenou na čas a my s nimi. Je až dojemné, s jakou vervou se snaží cokoliv
vyrobit a pochlubit se. Je jim s námi a nám s nimi moc dobře. Ten čas nebyl
naprázdno. Je to obrovský kus cesty, obrovské pouto k těmto lidem, obrovská
hora naděje v dobro. To vše co jsme a kdo jsme, to všechno jste i vy, vy všichni,
kteří nás povzbuzujete, myslíte na nás, motivujete, pomáháte. Můj pohled na
cokoliv tady u nás, budova, zahrada – vše. Cítím za tím srdce, lidskou dobrotu a
pokoru k lidství. Prostupuje mnou hřejivý pocit a je mi obrovskou ctí, že jsem
měla možnost se s vámi všemi podílet na prošlém desetiletí.

Jana Moravcová – ředitelka
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4. Rok 2012 očima vedoucí přímé péče
Ráda bych se ve svém příspěvku nejdříve zmínila o
krátkých divadelních představeních, které jsme
nazkoušeli a zahráli na akcích, které pořádala LADA.
První náš
pohádka

„divadelní kus” byla mírně upravená
O

Smolíčkovi.

Tato

zmodernizovaná

pohádka pro nás byla jakousi „zatěžkávací zkouškou”.
Chtěli jsme hrát divadlo a zároveň pobavit sebe i
druhé. Jak se nám to podařilo, jste viděli vy všichni,
kdo jste navštívili akci pořádanou u příležitosti 10.
výročí založení naší služby. Jsem ráda, že se našli
zájemci z řad uživatelů i pracovníků a šli do toho se mnou. Na vánočním setkání
s rodiči jsme sehráli scénku s názvem Vánoce v české rodině. Při psaní textu
k této scénce jsme se inspirovali koledou Vánoce, Vánoce přicházejí. Při
nastudování se sešla opět stejná „herecká parta.” Byla bych moc ráda, kdyby i
v dalším roce jsme našli chuť a odvahu hrát znovu i mimo území města Pacova.
Myslím si, že nejen pro mě, je velkým oceněním, když v centru zní smích a klient
nám, ať už slovně nebo jinak dá najevo, že se mu tady líbí a chodí k nám rád.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem lidem z LADY (uživatelům i
pracovnicím), také rodičům našich klientů a také lidem, kteří se jakoukoliv
formou podílí na fungování LADY. Vaše přítomnost, pochopení a pomoc nám dává
sílu

jít

hrbolatých

dál

po

cestách

sociálních služeb.

Blanka Huderová
vedoucí pracovníků
přímé péče

10. výročí založení sociální
služby
O Smolíčkovi
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5. Ohlédnutí za rokem 2012
Celoročně se snažíme pro naše klienty vytvářet
různé aktivity, které je zaujmou a potěší. V zimním
období jsme se zapojili do prohrnování sněhu,
zpracování

dřeva

a

tímto

vytváření

příjemné

atmosféry v našem domečku - „Centru LADA“.
Prováděli

jsme

různé

činnosti

(MOTO-med,

trenažér hipoterapie, rotoped, míčkování). Pracovali
jsme s keramickou hlínou a vytvářeli jsme z ní různé
výrobky, tvořili jsme šperky z korálků a FIMO
hmoty. Klienti mužského pohlaví velmi rádi pracovali
v dílně s různými materiály. Je dobré připomenout
ještě zájem o práci s různými novými technikami např. papír, drátek atd.
V jarním a letním období, jsme naši činnost rozšířili o práci na zahradě, kde jsme
upravovali záhony, hřiště, starali se o skleník a v neposlední řadě klienti sekali
trávník.
Myslím, že největším zážitkem pro klienty v létě byla možnost přespat několik
nocí v Centru LADA, a tímto se zapojit do aktivit celý den. Proběhlo setkání
s rodiči, opékání špekáčků, příprava večeře a turnaj v bowlingu. Došlo i na večerní
procházku po městě.
S klienty jsem navázala přátelský vztah, někteří si mě vybrali za klíčovou
pracovnici.

Největší

odměnou pro mě byl
úsměv

ve

klientů.

Pavla Kamenská
asistent osob
se zdravotním
postižením

pracovní činnosti
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tvářích

Do Centra LADA jsem nastoupila v červenci 2012.
Pracuji zde jako pracovnice přímé péče. Čtyři
uživatelé si mě vybrali jako klíčového pracovníka.
Do LADY jsem přišla přibližně v době, kdy se
centrum

připravovalo

na

1O.

výročí

zahájení

sociální služby. Každý se snažil svým způsobem
přispět ke zkulturnění zahrady i vnitřních prostor
LADY. Společným úsilím jsme vytvořily krásné
prostředí našim klientům, kteří mohou v letním
období využívat pěkně upravenou zahradu ke hrám,
cvičení či jen posezení a popovídání s ostatními
uživateli a pracovnicemi LADY.
V práci s klienty se snažím zužitkovat množství svých nápadů a zkušeností
z manuálních technik, které mě vždy bavily, jako je např. pletení z pedigu,
aranžování rostlin i suchých vazeb, výroba a malování keramiky, šití, ale i drobné
ruční práce jako je výroba bižuterie. Činnosti jsou přizpůsobeny potřebám a
schopnostem našich klientů. Snažíme se je motivovat a podporovat v námi
nabízených činnostech.
Všichni se už těšíme na jarní měsíce, kdy budeme trávit venku mnohem více času,
než v zimních dnech. Pobyt našich klientů se snažíme zpestřit menšími výlety za
historií, popřípadě návštěvou zoologických zahrad.
Mám radost, jak jsem klienty za své krátké působení v LADĚ přijímána a ráda
vidím úsměv našich uživatelů při jejich ranním příchodu do Centra.

Jindřiška Vrtišková – asistent osob se zdravotním postižením

pracovní činnosti
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Rok 2012 byl v Centru LADA velmi významný. V
září jsme totiž slavili 10. výročí vzniku našeho
Centra.

Při

té

příležitosti

se

konal

i

Den

otevřených dveří, v jehož časovém prostoru jsme
všem pozvaným hostům i náhodným návštěvníkům
umožnili nejen ochutnat některou z připravených
dobrot, ale hlavně prohlédnout si naše denní
centrum a seznámit se s činnostmi, které tady
našim klientům nabízíme. Vše jsme pečlivě připravili
za přispění našich klientů, navíc nám v tento den
báječně přálo počasí. Den se vydařil a my všichni
měli radost z dobře vykonané práce.
Samozřejmě, že to nebylo to jediné, co jsme celý rok dělali. Jako každý jiný rok
předtím, jsme pro naše klienty uspořádali nebo pomohli uspořádat řadu akcí – jak
v centru (maškarní, opékání buřtů, čarodějnice, ...), tak mimo (tradiční relaxační
pobyt na Klepáku, v létě několik grilování u rybníka v Bratřicích, výjezdy do ZOO,
divadla, na Hlubokou nebo třeba jen do obchodů v Táboře). Tyto akce se pokaždé
setkávají s velkým úspěchem a naši klienti jsou rádi, že mohou na chvíli vypadnout
ze stereotypu a zažít něco nového.
Také v samotném centru se v roce 2012 řada věcí změnila. Hlavně nám přibyly
dvě nové místnosti, které se podařilo postavit díky štědrosti sponzorů. Máme v
nich tělocvičnu a pracovní atelier, kde se věnujeme ručním pracím. Nejvíc nás na
tom těší, že se zvětšil
prostor, ve kterém se
můžeme pohybovat a tak
si zase lezeme méně na
nervy.
Faktem

totiž

je,

že

většina našich klientů za
těch 10 let samozřejmě
zestárla a jako každý
jiný člověk nerad mění
své zvyky, mají rádi svůj
klid a hlídají si vlastní
prostor možná víc než
dřív.
-7-

diskotéka v Pelhřimově

I proto je dobře, že se naše centrum pomalu a jistě rozrůstá, nejen o nové
klienty, a může tím uspokojit i vzrůstající nároky všech našich klientů. Pokud je
pěkné počasí, využíváme samozřejmě i zahradu, kde přibyla nejen hřiště, ale i
zákoutí,

kde

se

dá

posedět

a

popovídat si.
Pokud

bych

měla zmínit

vlastní

činnosti v centru, tak si naši klienti
kromě tradiční keramiky a výroby
šperků

z

vyzkoušeli

korálků
řadu

během

nových

roku

technik,

které je více či méně zaujaly, a
podle toho obohatily naši pracovní
náplň.
A tak uplynul rok, s nímž jsme byli
celkem spokojeni, ale už se těšíme
na nové výzvy let následujících.

Ing. Anna Bílková
pracovnice v sociálních službách
pracovní činnosti

na Hluboké
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Dvanáct měsíců uběhlo jako voda a je tu čas
zhodnotit a zrekapitulovat uplynulý rok.
A opět toho bylo mnoho, co se událo a co jsme
společně prožili. Hned začátkem roku nás čekalo
malování, stěhování a velký úklid, neboť se podařilo
dokončit 2 nové místnosti (tělocvična a pracovní
ateliér), na které jsme se už velice těšili, protože
nám bylo celkem těsno. Každodenní činnosti nutné
pro běžný chod centra byly v průběhu celého roku
obohacovány o různé akce – výlety, diskotéky,
výstavy, návštěvy kamarádů a nechyběl také
oblíbený pobyt na „Klepáku“.
Asi největší událostí byla oslava 10. výročí založení
naší sociální služby, kterou jsme uspořádali v září. Potěšila nás vysoká účast
návštěvníků, program byl bohatý a počasí nám také přálo.
Podařilo se také zprovoznit nové webové stránky, které jsou modernější a více
přehlednější.
Celý rok se aktivně aktualizovaly standardy kvality sociálních služeb, v rámci
vzdělávání se všichni pracovníci v průběhu roku účastnili nezbytných školení,
seminářů a stáží.
Jako každý rok, tak i ten loňský, nás tížilo z nedostatku finančních prostředků
časté střídání pracovníků v přímé péči za pomoci úřadu práce. Obzvlášť pro
uživatele to bývá náročné, neustále si zvykat na nové pracovníky, kteří za chvíli
stejně odejdou. Bohužel nám nezbývá nic jiného, než doufat, že bude lépe, i když
víme, jaká je situace kolem financování sociálních služeb.
I v příštím roce se budeme dál snažit nepolevovat, pracovat se zájmem a radostí,
zdokonalovat jak sebe, tak i uživatele, abychom zajistili další úspěšný rok.

Markéta Němcová, DiS.
sociální pracovnice

Den otevřených dveří
MAŽORETKY Babettky
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6. Organizační schéma pracovníků k 31.12.2012
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7. Rozvojové cíle Centra LADA, o.s. na rok 2013
1. Prohlubování a pravidelná aktualizace Standardů kvality sociální služby – zákon
č. 108/2006Sb. a vyhláška č. 505/2006Sb.
2. Aktualizace směrnic a dalších předpisů.
3. Zvyšování profesionality v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků Centra
LADA, o.s. (školení, kurzy, semináře, …), projekt vzdělávání přes Evropský sociální
fond.
4. Pravidelná a navazující supervize - péče o personál, klientelu i rodinu.
5. Zapojení všech pracovníků do fundraisingu – školení, seminář na míru.
6. Příprava na transformaci občanských sdružení.
7. Kolaudace, instalace tepelného čerpadla, zasklení altánu, BOZP – zhotovení
hromosvodu.
8. Zpracovávání projektu na stavbu budovy - volnočasové aktivity pro
handicapované klienty i ostatní veřejnost.
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8. Zpráva o ověření účetní závěrky nezávislým auditorem
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příprava bramboráků
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9. Ekonomické výsledky (zpracovala ing. Helena Vlková)
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pracovní činnosti
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10. Vyúčtování dotací

501 003
501 006
501 009
518 000
518 004
518 400
521 000
524 100
524 200

501 000
501 003
501 004
501 005
501 006
502 002
518 000
518 002
518 003
518 004
518 010
518 400
521 000
524 100
524 200
549 001

Vyúčtování dotace kraje Vysočina pro rok 2012

205 700,00

kancelářské potřeby
PHM
pracovní pomůcky
služby
poštovné
školení zaměstnanců
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné zdravotní pojištění
CELKEM

489,00
13 500,00
1 475,00
2 790,00
1 820,00
2 780,00
143 159,00
29 173,00
10 514,00
205 700,00

Vyúčtování dotace kraje Vysočina pro rok 2012

175 500,00

materiál
kancelářské potřeby
hry a učební pomůcky pro klienty
odborná literatura
PHM
spotřeba vody
služby
telefony
ostatní služby
poštovné
likvidace odpadu
školení zaměstnanců
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné zdravotní pojištění
pojištění
CELKEM

3 621,00
15 634,00
1 495,00
1 354,00
3 128,00
6 882,10
12 812,60
5 481,00
11 923,30
2 309,00
4 430,00
18 385,00
55 504,00
11 250,00
4 053,00
17 238,00
175 500,00
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501 003
501 005
501 006
501 007
502 001
511 001
512 000
518 000
518 001
518 002
518 003
518 400
521 000
524 100
524 400
549 001
549 002
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Vyúčtování dotace MPSV za rok 2012

1 813 000,00

kancelářské potřeby
odborná literatura
spotřeba PHM
čistící a úklidové prostředky
spotřeba elektrické energie
opravy aut
cestovné
služby
internet
telefon
ostatní služby
školení zaměstnanců
mzdové prostředky
zákonné sociální pojištění
zákonné zdravotní pojištění
pojištění
pojištění
CELKEM

9 951,00
4 473,00
19 968,00
15 473,00
30 000,00
18 994,00
10 000,00
8 000,00
3 557,00
16 370,00
20 000,00
31 170,00
1 213 860,00
294 984,00
106 200,00
4 000,00
6 000,00
1 813 000,00

11. Zdroje financování

návštěva v MANATECHU CZ s.r.o. v Jiřicích
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12. Poděkování
Děkujeme touto cestou všem, kteří se podíleli
na prošlém desetiletí Centra LADA,
o.s.
Ze srdce děkujeme:
Ministerstvu práce a sociálních věcí,
Krajskému úřadu Kraje Vysočina,
Úřadu práce,
městům:
Červená Řečice, Pacov,
městysům:

HRANIPEX a.s. ; Inted s. r.o. ; JO + JO s.

Nová Cerekev,

r. o.; Kamír & Co spol. s r. o.; KOS servis s.

obcím:
Arneštovice,

Bratřice,

Cetoraz,

Čáslavsko, Čížkov, Dehtáře, Důl, Hojovice,
Chýstovice, Jiřice, Koberovice, Kojčice,
Křešín, Lesná, Litohošť, Mezilesí, Mezná,
Onšov, Pošná, Putimov, Růžená, Salačova
Lhota, Samšín, Střítež u Pelhřimova,
Těchobuz, Útěchovice pod Stražištěm,
Útěchovičky, Věžná, Vyskytná, Vysoká
Lhota, Želiv,

r. o.; LIWA CZ, s. r. o., MICROCOMP Plus
s. r. o.; PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA,
s.r.o.; RKF Čechtice; SINFO, spol. s r.o.
Spojené kartáčovny a.s. ; Střechy Dvořák
s. r. o.; Thun 1794 a.s.; TUBI ITALIA
BOHEMIA s.r.o.;
fyzickým osobám:
pí. Jana Bešťáková (BEPOR), ing. František
Dostálek, pí. Eva Filipová, ing. Milan Flíček,
p. Jiří Hadrava, pí. Chaloupková, pí. Eva

firmám a institucím:

Jandová, p. Kalina (Lukavec), PhDr. Josef

Agrospol Starý Pelhřimov spol. s r. o.;

Kamenský, p. Miroslav Kačer, p. Klika

BOSCH DIESEL s. r. o.; Český svaz žen

(Pacov), p. Jan Klubal, MUDr. Konečný,

Čechtice,

Lukavec;

Tomáš a Vladimír Kovaříkovi, ing. Kříž, p.

DŘEVOTVAR – řemesla a stavby s. r. o.;

Němec, MVDr. Peroutka, p. Rendl, ing. Vít

Emco, spol. s r. o.; FREMIS, a. s.;

Skála, MUDr. Svobodová, p. Šíma a p.

ČSOB,

a.s.;

DDL

Radek Veselý.
Děkujeme také všem, kteří nechtěli být zveřejněni.

Touto cestou děkuji celému svému kolektivu za svědomitou
práci, do níž dávají nejen svůj um, ale i své srdce.
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J. Moravcová

13. Fotografie

naši sponzoři na vánoční besídce
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pouť v Domově Pístina

práce na počítači

naše výrobky
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bowling v Pacově

MANATECH CZ s.r.o. Jiřice
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