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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
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: celoročně dle potřeby uživatelů
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.

Cena Ď – krajské kolo v Jihlavě 16.4.2014
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3. Úvodní slovo
Psát výroční zprávu, to je z mého pohledu vlastně
hluboké zamyšlení nad tím, zda jsem odvedla kus
práce a zda jsem vedla naši službu tak, abych se
mohla v klidu na sebe podívat do zrcadla a
jednoduše se za svoji práci nemusela stydět. Nedá
mi to a připomenu vánoční besídku, kdy si ke mně
přisedla členka rady našeho spolku a říká, že jí
připadáme nějací unavení. Měla pravdu. Všichni
jsme si, jak se říká, v letošním roce mnohdy sáhli až
dno našich sil. Proto bych hned z kraje chtěla
poděkovat všem pracovníkům Centra LADA za to, že
letošní rok ustáli a že nad rámec svých povinností
dali do rozvoje sociální služby, do zvýšení kvality,
do svého sebevzdělávání a i do mezilidských vztahů tolik sil, že si přeji, aby
všichni věděli, že si jednoho vedle druhého moc vážím. Přese všechnu náročnost a
vyčerpání se klientům poskytovala služba v plné kvalitě, s láskou a s úsměvem.
Jen v krátkém připomenutí: Rozjeli jsme více než dobře osobní asistenci pro
malou školačku a ta udělala ve svém rozvoji veliký pokrok a také osobní asistenci
pro dospělé klienty. Nezapomínáme ani na budoucnost našich klientů. Zadařilo se
nám zrekonstruovat původní část „domečku“ a ke konci roku se zvládla hrubá
stavba přístavby – rozšíření o dva pokoje, včetně oken. Obě části byly pokryty
novou střešní krytinou. V druhé polovině září pod záštitou manželů Vašinových, se
nám povedl koncert „Děkujeme“. Při promítání útržků z naší historie mi došlo,
jaký kus cesty a práce máme tady všichni za sebou a že CENA Ď za charitativní
počin, která nám byla předána v Národním divadle, je pro LADU zasloužená. Co
nám vehnalo slzy do očí a nejedna i ukápla, když došlo nečekaně k setkání s
bývalými klienty… Za pár dní, vlastně hned za týden, jsme dokázali spolu
s městem Pacov a pro celou pacovskou veřejnost uskutečnit akci „Zasaď strom
pro Pacov“. Byl to pro nás takový mezník: Propojení zdravé veřejnosti s lidmi
s postižením.
To vše se mohlo realizovat díky sponzorské pomoci donátorů, jejich důvěře a
morální podpoře. Pro nás to znamená mít sílu a nedat se ušlapat v davu zvláštních
vztahů současné společnosti a někdy se hodně rychle vyhrabat z hluboké
propasti beznaděje.
S úctou a pokorou k životu

Jana Moravcová – ředitelka
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4. Rok 2014 očima vedoucí přímé péče
Rok utekl jako voda a máme tu nový. Většina z nás hledí do nového roku s vírou,
že nový rok bude lepší než předchozí. Ruku v ruce s tím jde i bilancování minulého
roku a plány do budoucna.
V roce 2014 naše zařízení uspořádalo několik zajímavých akcí. Nejraději
vzpomínám na koncert, který pořádala naše LADA pro rodiče, sponzory, přátele,
prostě pro všechny, s kterými kráčíme mnohdy hrbolatou cestou sociálních
služeb. Během přípravy i samotné akce jsem měla „velké štěstí“ na své
spolupracovníky, kteří mi pomohli. Ráda bych jim na tomto místě poděkovala.
Vstřícné jednání ze strany města mi také pomohlo a díky všem zúčastněným to
byl nezapomenutelný zážitek. Společný zpěv společně s Podblanickým smíšeným
sborem patřil alespoň z mého pohledu ke zlatému hřebu tohoto kouzelného
večera. Pro mnoho z nás byl zpěv se sborem něčím novým. Pocity, které se
objevily při potlesku všech zúčastněných, se nedají vyjádřit slovy. Celý koncert i
s drobnými nedostatky bych si zopakovala okamžitě znova.

Koncert pro všechny, kteří nám
pomáhají 10.10.2014
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Budoucnost - to je slovo, které se objevuje v životě každého z nás. Budoucnost
je nutné plánovat i v naší službě. Nadcházející léta u nás v LADĚ symbolizuje
domeček, u kterého jsme přistavěli další prostory.

Je potřeba, aby se

budoucnost odrážela i v našich uživatelích. Byla bych ráda, aby naše služba
pomohla rodičům připravit „jejich děti“ (naše klienty) na dobu, která přijde. Více
jim zprostředkovat činnosti, které budou v budoucnu potřebovat. Vaření
jednoduchých jídel, manipulace s běžnými domácími spotřebiči, nákupy… a mnoho
dalšího. Doprovázet naše klienty a zprostředkovávat jim nové věci – to je můj
pracovní plán na rok 2015.

Blanka Huderová - vedoucí pracovníků přímé péče

Budoucí bydlení pro klienty – „domeček“
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5. Ohlédnutí za rokem 2014
Čím je člověk starší, tím více má pocit, že rok, který právě skončil, uplynul
mnohem rychleji než ten, který byl před ním, a mnohem rychleji než ubíhala léta,
kdy byl mladší. Možná je to i tím, že nejprve se těšíme na jaro, potom až bude v
létě teplo, a ono třeba není, a pak zase na zimu. Neustále někam spěcháme,
nemáme moc času se zastavit, užít si současnou chvíli. Řekla bych, že život se
neuvěřitelně zrychlil, klade na nás stále větší nároky, a jen těžko v něm hledáme
chvilky, kdy můžeme být sami sebou, nemusíme se ohlížet na druhé a můžeme
zvolnit stále zběsilejší tempo honby za čím asi...? Těžko říci, zda nám to
prodlužující se věk vynahradí.
O to víc by nám příkladem mohli jít klienti našeho zařízení, kteří se řídí
především vlastními pocity, nenechávají se vláčet zrychlujícím se během světa.
Pokud mají pocit, že na něco opravdu není potřeba spěchat, tak nespěchají,
užívají si danou chvíli, zejména tu příjemnou, a nemají z toho žádné výčitky
svědomí. My všichni, kteří s nimi pracujeme, se snažíme, aby těch příjemných a
krásných chvil bylo co nejvíce, protože obohacují nás všechny.
Při své práci se snažíme nabízet bohatou a pestrou směs činností, ze kterých si
naši klienti mohou vybrat to, co je jim nejbližší, co by je zajímalo, nebo by chtěli
vyzkoušet. Kromě již tradiční nabídky – jakou je práce s keramickou hlínou,
vyšívání, malování, různé činnosti na zahradě nebo v dílně, jsme v roce 2014
rozšířili nabídku o výrobu svíček, odlévání mýdel, výrobu solí do koupele, různé
nové výtvarné techniky apod. Některé nabídky byly úspěšné více, jiné méně, ale
téměř všichni klienti je alespoň vyzkoušeli. Dále se mohli v centru věnovat
relaxaci, jízdě na rotopedu, na „koni“, dopřát si saunu nebo masáž.

Jízda vlakem do Českých Budějovic

Šachy
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Zdislavská pouť

Kromě činností v centru jsme uskutečnili také řadu výletů např. do Českých
Budějovic na Hobby, Zemi Živitelku nebo Adventní trhy a nejrůznější krátké
výjezdy. Také jsme úspěšně uskutečnili diskotéku v Salačově Lhotě. Na podzim
jsme se všichni aktivně podíleli na přípravě koncertu pro naše sponzory a poté
společně s městem Pacov na výsadbě nového městského sadu na dosud
nevyužívaném pozemku sousedícím s naším centrem. Na základě oboustranné
dohody se o vysazené stromky bude naše centrum i nadále starat.
Jako každý rok, i ten uplynulý, jsme zakončili vánoční besídkou a posezením s
rodiči a pozvanými sponzory.
Myslím, že rok byl bohatě
naplněný prací nás všech na
tom, aby se našim klientům u
nás líbilo, aby je pobyt v centru
obohatil o nové poznatky,
zážitky a také aby věděli, že s
nimi počítáme i do budoucna
třeba tím, že opravujeme
koupený domeček tak, aby v
něm jednou mohli najít nový
domov, pokud budou chtít.

Ing. Anna Bílková – pracovnice
v sociálních službách
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A je tu nový rok 2015. Ten starý utekl až moc rychle, ale není divu, jedna událost
střídala druhou.
Začalo to v lednu vyhlášením soutěže Den společnou hrou, kdy uživatelé a
zaměstnanci utvořili týmy a společně plnili úkoly se závěrečným vyhodnocením.
Vítěz dostal sladkou odměnu. Velice příjemná byla i návštěva místního kostela
s výstupem na věž, ze které jsme nádherně viděli Pacov a jeho okolí. Krásná
diskotéka se povedla v Lidmani, kam jsme byli pozváni a moc jsme si to užili.
Následoval výlet do Tábora s prohlídkou Čokoládovny a Husitského muzea. Ani
pravidelná Zdislavská pouť se neobešla bez naší účasti. Zde se klienti vídají se
svými dlouholetými kamarády a známými. V dubnu jsme pálili čarodějnice a
opékali vuřty. Dále jsme navštívili novou cukrárnu v Černovicích, kam jsme jeli
úzkokolejkou z obrataňského nádraží. K naší velké radosti se nám podařila
uskutečnit diskotéka jak pro naše holky a kluky, tak pro jejich kamarády z jiných
ústavů a stacionářů. Salačova Lhota nám zdarma zapůjčila k této akci místní
prostory.
Dalším velkým překvapením
byla účast na udílení cen Ď
v Národním

divadle,

kde

jsme chtěli podpořit naše
nominované

mecenáše.

A

jaké bylo překvapení, když
moderátor pan Lang vyzval
paní ředitelku Moravcovou
k převzetí ceny Ď za její
celoživotní práci a pomoc
lidem s postižením.
Cena Ď v Národním divadle 24.6.2014

Koncem září jsme uspořádali koncert jako poděkování našim sponzorům, ale i
uživatelům a jejich rodičům. Veliké poděkování patří pacovskému sboru Slavík
pod vedením Mgr. Lenky Klátilové a Podblanickému sbor pod vedením Jiřího
Volka. Koncert se uskutečnil v prostorách nově zrekonstruovaného zámku za
podpory města Pacov, kde si i naši uživatelé mohli zazpívat pár známých písní.
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Jako každoročně se uskutečnil den otevřených dveří. Široká veřejnost se mohla
seznámit s činností a prostorami Centra LADA. V říjnu jsme se stihli zúčastnit i
pacovské pouti, abychom jako každý rok předvedli naše nové výrobky.
Během roku oslovili Centrum LADA zastupitelé města Pacov se zajímavým
posláním, podílet se na výsadbě nového pacovského sadu. Tato akce se začátkem
října uskutečnila za pomoci občanů z Pacova a okolí. Bylo vysazeno 74 ovocných a
listnatých stromů, o které se v následujících letech bude Centrum Lada starat.
Po namáhavé práci čekalo všechny pohoštění zaměřené na ovocné výrobky
v podobě koláčů, řezů a čajů. Závěrem této akce bylo společné opékání vuřtů na
zahradě v Centru.

Sázení stromů v ovocném sadu U svaté Anny

Pak už jsme chystali výrobky na vánoční jarmarky v Salačově Lhotě, Pacově a
Načeradci. Závěr roku jsme zakončili Vánoční besídkou a těšili se, co přinese
nový rok 2015.

Jindřiška Vrtišková - asistent osob se zdravotním postižením a pracovnice
v sociálních službách
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Tak už je to tady zase, další rok za námi. Tentokráte rok 2014. I tento uplynulý
rok byl nabitý událostmi u nás v Centru LADA. Každoročně společně s klienty
navštěvujeme velkou spoustu akcí uskutečňovaných nejen v Pacově a blízkém
okolí, ale vyrážíme i na výlety do jiných měst. Letos jsme navštívili hned dvě akce
konající se v Českých Budějovicích na výstavišti – a to veletrh Hobby a známou
výstavu Země Živitelka. Klienti se mohli seznámit s nářadím a zařízením pro
hobby a zahradu, dále poznat a objevit zemědělskou techniku a stroje.
V létě měli naši klienti možnost
strávit
dobrodružnou
noc
s přespáním v centru. To je
také velmi oblíbené a pro
klienty
příjemné
zpestření
letních
prázdnin.
V našem
městečku Pacov
jsme
se
zúčastnili
návštěvy kostela
spojené
s prohlídkou.
Další
významnou akcí konanou v říjnu
bylo sázení městského sadu U
sv. Anny v Pacově. Sad bude
sloužit jako veřejně přístupný
městský sad. Společně s obyvateli Pacova jsme zasadili celkem 74 stromů. V říjnu
se také konal charitativní koncert na pacovském zámku. Na konci roku nechyběla
tradiční Vánoční besídka, kde každý klient obdržel dárek.
Zúčastnili jsme se i diskoték
v Salačově Lhotě a Lidmani, kde
se klienti viděli se svými
kamarády. Sportovní úsilí jsme
vynaložili
na
bowlingu
v Pelhřimově. Jako každoročně
jsme prezentovali výrobky na
různých vánočních trzích a
poutích (hlavně oblíbená pouť
v Pacově).
V našem centru se rozhodně
nenudíme a já už se nyní těším na další dění konané v roce 2015!!!

Pavla Kamenská - asistent osob se zdravotním postižením a pracovnice
v sociálních službách
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Je za námi další rok činorodosti v „LADĚ“. Událo se toho opravdu hodně. Kromě
těch „běžných“ činností, které u nás probíhají, jako je práce s keramickou hlínou,
výroba svíček, šperků, mýdel a „chlapské“ práce v dílně jsme mohli našim klientům
nabídnout také zpestření. Díky sponzorskému daru jsme mohli zakoupit traktůrek
na sečení trávy. Jezdil a sekal snad opravdu každý.

Další velkou událostí byl podzimní koncert, který proběhl pod záštitou manželů
Vašinových. Všem zúčastněným, jak ze strany vystupujících, tak posluchačů,
kterých byl plný sál, se koncert velice líbil. Kromě účinkujících, našich klientů i
zaměstnanců, si na závěr zazpíval snad každý.
Ještě nesmím opomenout zmínit spolupráci s Městským úřadem v Pacově při
výsadbě městského sadu U svaté Anny. Zasadit strom si přišli kromě pana
starosty také naši klienti s rodiči, naši zaměstnanci, klienti Domova Pístina a
spousta obyvatel Pacova. Nakonec si každý při poslechu hudby opekl špekáček,
ochutnal dobroty a pečený čaj, které pro všechny připravili naši klienti společně
se zaměstnanci. Každý odcházel s dobrým pocitem, že vykonal něco užitečného –
zasadil strom pro Pacov…
Po celý rok se zaměstnanci centra účastnili projektu „Vzdělávání v organizaci
Centrum LADA, o.s.“, který je zaměřen na zvyšování profesního rozvoje, včetně
jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvyšování kvality poskytovaných služeb.
V rámci tohoto projektu jsme v roce 2014 navštívili kurz Totální komunikace, kde
jsme se dozvěděli jak porozumět neverbálně komunikujícím lidem. Dalším velmi
potřebným kurzem byl také kurz Sexualita mentálně postižených, protože si
musíme uvědomit, že i lidé s mentálním postižením mají své sexuální potřeby.
Dále jsme se účastnili Vzdělávacích seminářů ke standardům 3, 4, 5, 6, 7 a 14,
- 13 -

které probíhaly v našem zařízení. Velký ohlas měl kurz Využití arteterapie
v sociálních službách, pod vedením paní lektorky Mgr. Veroniky Lejcarové, která
nás seznámila s různými jednoduchými technikami arteterapie určenými pro naše
klienty. Neméně zajímavým kurzem byl Time management, kde nám poradili, jak
lépe hospodařit se svým časem a jak zvládnout všechny úkoly, které se na nás
valí. V podzimních měsících jsme opět navštívili Prahu. Konal se zde třídenní
Základní kurz Bazální stimulace. Zde jsme získali poznatky, jak zlepšit vnímání
lidí s postižením. Všechny tyto proběhlé kurzy jsou pro nás velikým přínosem k
získání nových informací a podnětů.

Kurz Využití arteterapie v sociálních službách

Věřím, že příští rok bude opět plný činností a zážitků, které všechny tady
v centru, ať klienty, zaměstnance nebo i ty, kteří nás jen navštíví, dovedou ke
spokojenosti.

Petra Kotková – administrativní pracovnice a pracovnice v sociálních službách
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V minulém roce jsem strávila v Ladě veselé i smutné chvilky. Ze zdravotních
důvodů jsem musela opustit místo sociální pracovnice. V Ladě jsem pracovala
ráda. Jednala jsem vždy otevřeně. Díky tomu se mi dobře jednalo jak s klienty,
tak s rodiči. Ač byla práce náročná, tak mě velmi těšilo sledovat spokojenost
klientů při různých obyčejných i neobyčejných činnostech.
Tento rok byl hodně akční. Získali jsme štípačku a traktůrek na sekání trávy.
Každý si je chtěl vyzkoušet. Celý rok byl plný výletů a vycházek. Zkusily jsme si
nějaké nové techniky a zůstaly u některých starších, podle toho, co kterému
uživateli vyhovovalo. Hodně oblíbené z loňského roku se stala výroba svíček a
mejdlíček. Také jsme byly součástí při budování nového sadu v Pacově, který
s námi sousedí. Na podzim se konal děkovný koncert pro přátele Lady. Na konci
roku jsme se rozloučili na Vánoční besídce. Tento rok byl pro mě plný změn a pro
všechny zaměstnance velmi náročný. Tímto bych chtěla poděkovat uživatelům i
pracovníkům, že jsem mohla být v tomto roce s vámi. Děkuji!

Alena Kyselová - sociální pracovnice
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Rok 2014 mi přinesl mnohé změny jak v osobním tak i pracovním životě. Byly to
změny vesměs pozitivní a můj nástup do LADY v listopadu rozhodně mezi
pozitivní změnu zařazuji. Je to má první spolupráce s neziskovou organizací a
toto hledisko je v centru podstatně znát. Jde především o osobní přístup jak
mezi zaměstnanci organizace, tak i v interakcích s klienty. Můj začátek se sice
nesl ve spíše byrokratickém duchu, kdy jsem se první dva týdny seznamoval
s interními předpisy a se standardy kvality sociálních služeb, ale díky
spolupracovníkům i klientům jsem se touto povinností prokousal celkem dobře. Po
tomto období jsem také více pochopil provázanost a v některých ohledech
dokonce odlišnost teorie a praxe. Nebojím se tvrdit, že v teorii sociální práce je
více přímé práce s klienty a méně administrativní činnosti. V praxi je to však
zcela opačně: převládá administrativa a práce s klienty je spíše okrajovou
záležitostí. Nicméně i tato „okrajová“ záležitost mi osobně velmi pomáhá zvládat
tu část převládající.
Centrum LADA, o.s. poskytovalo v roce 2014 dvě sociální služby podle zákona č.
108/2006, o sociálních službách – Centrum denních služeb a Osobní asistenci.
Služba Centrum denních služeb byla poskytována přímo v Centru LADA, o.s.
v Nádražní ulici v Pacově. Služba Osobní asistence byla poskytována uživatelům
služby Centrum denních služeb a v jednom případě samostatně prostřednictvím
osobní asistence v základní škole v Košeticích. V rámci obou těchto služeb bylo
realizováno v průběhu 2 měsíců, kdy jsem v centru v minulém roce pracoval,
poměrně široké spektrum akcí.
Od spolupráce na výsadbě a
údržbě nového sadu u sv. Anny,
přes

předvánoční

Českých

výlet

Budějovic

do
až

kupříkladu po návštěvu Mikuláše
v centru.

Doufám,

všechny

spolupracovníky

klienty

bude

že

následující

pro
a
rok

2015 rokem plný radosti.

Rostislav

Horek

–

sociální

pracovník
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6. Pohledem z dílny
Rok s rokem se sešel a my můžeme bilancovat. Již v minulém příspěvku jsem se
zmiňoval o velice příjemné pracovní atmosféře v našem centru a tento trend
pokračoval i v letošním roce. Všichni víme, včetně laické veřejnosti, jaká situace
je v sociálních službách. Chybějí finance i zaměstnanci a v oblasti personální je
velká fluktuace. U nás se však kádr pracovníků stabilizoval a možno říci, že všichni
zaměstnanci ke své práci přistupují jako by to bylo jejich posláním – pomoci lidem
s handicapem se začleňováním do normální společnosti.
Důkazem velmi příjemné pracovní atmosféry a pohody je skutečnost, že se naši
uživatelé do centra těší a některým se nechce ze služby ani domů. To si zaslouží
uznání pracovníků v přímé péči, protože tato skutečnost svědčí o pozitivním
přístupu všech k vykonávané práci. 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
jsem osobně přesvědčen o kvalitách ostatních spolupracovníků a právě proto
věřím v náš společný úspěch.
V průběhu roku jsme se úspěšně zapojili do několika grantových projektů a
podařilo se nám získat několik nových pracovních pomůcek jako je traktůrek na
sečení trávy, štípačku na dřevo a v neposlední řadě i sněhovou frézu. Tyto
pomůcky nám značně usnadnily údržbářské práce, na které se obzvlášť mužská
část naší klientely těší, a předhánějí se v tom, kdo bude které zařízení
obsluhovat.
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Součástí přímé práce s uživateli jsou pracovní činnosti v dílně a na zahradě, ale
práce nám přibylo koupí nového objektu tzv. „domečku“, který jsme začali
rekonstruovat a i zde se podílíme na různých pomocných pracích.
V letních a podzimních měsících udržujeme naší rozsáhlou zahradu, připravujeme
dřevo na zimní topnou sezónu, na domečku jsme upravovali terén, sekli trávu,
hrabali spadané listí, a protože část domečku je již po rekonstrukci, tak jsme se
pustili i do bílení již zrekonstruovaných částí.

Hrabání listí u „DOMEČKU“

Úklid dřeva

To však nejsou všechny aktivity. V centru se ještě s těmi, kteří mají chuť něco
nového vyzkoušet, pouštíme do drobných údržbářských prací a zapojili jsme se
společně s městem Pacov do přípravy první etapy výsadby ovocného sadu tím, že
jsme provedli drobné terénní úpravy v okolí našeho pozemku a před dnem výsadby
zpřístupnili prostory budoucího sadu z našeho pozemku, aby byl sad přístupný
široké veřejnosti z našich prostor, protože tato akce byla spojena i se dnem
otevřených dveří našeho stacionáře.
Do prací se zapojuje, jak již bylo výše uvedeno, hlavně mužská část uživatelů a to
podle svých možností, schopností a podle jejich momentální chutě bez rozdílu
jejich postižení. Při práci si rádi popovídáme, zahubujeme i „podrbeme“ o všem
možném. Každý den je pro nás radostný a překvapivý. Jsme parta, která se práce
nebojí, umí za ní zabrat, radovat se z ní a dělat radost sobě i druhým.

Jan Čečák – pracovník v sociálních službách
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7. Organizační schéma pracovníků k 31.12.2014
Organizační struktura pracovníků centra denních služeb
Valná hromada
Rada občanského
sdružení

Sociální
pracovník
0,875

Fundraising
0,125

Ředitelka
1,0
Prac. v soc.
službách
0,875

Prac. v soc.
službách
0,875

Administrativní
pracovnice
0,75

Vedoucí
pracovníků
v sociálních
službách
1,0
Prac. v soc.
službách
1,0

Prac. v soc.
službách
0,25

Prac. v soc.
službách
0,75

Organizační struktura pracovníků osobní asistence
Valná hromada

Rada občanského
sdružení

V. ředitelka
Osobní asistent
1,0 ÚP
Vedoucí
pracovníků
osobní asistence
0,125
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Sociální
pracovník
0,125

8. Rozvojové cíle Centra LADA, o.s. na rok 2015



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,

o.s.

prostřednictvím odborných školení, kurzů, účasti na konferencích
a seminářích.


Celoroční povinná péče o pracovníky na všech úrovních
prostřednictvím individuální, týmové, manažerské a případové
supervize



Dokončení projektu bydlení: domov pro lidi se zdravotním
postižením/ chráněné bydlení/ tréninkové bydlení



Navázání spolupráce s dalšími subjekty poskytující veřejné služby.



Vytvoření jasné strategie v oblasti fundraisingu a PR.



Vydávání časopisu o našem zařízení 2 x ročně.



Zvýšení počtu klientů sociálních služeb CDS a OA.



Péče o stávající a získávání nových sponzorů a dárců.



Zachovávání jména LADA v názvu naší organizace.

Zpracoval kolektiv zaměstnanců Centra LADA, o.s.
Schválila Jana Moravcová, ředitelka Centra LADA, o.s.
Platné od 2. ledna 2015
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9. Zpráva o ověření účetní závěrky nezávislým auditorem
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10. Ekonomické výsledky (zpracovala ing. Helena Vlková)
Zpráva o hospodaření v roce 2014
V roce 2014 účtovalo občanské sdružení Centrum LADA, o.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. Projekty
Vzdělávání v organizaci Centrum LADA, o.s
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00158
Centru LADA, o.s. byla poskytnuta dotace v rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3.1 na grantový projekt s názvem
"Vzdělávání v organizaci Centrum LADA, o.s."
Účelem dotace je zkvalitnění úrovně poskytovaných sociálních služeb
prostřednictvím vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v souladu s
výzvou. Cílová skupina se bude vzdělávat v kurzech akreditovaných dle zákona č.
108/206 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a bude se
účastnit kurzů, které jsou akreditovány v souladu s pracovní pozicí účastníka
vzdělávání.
Realizace projektu: 1.9.2013 - 31.5.2015

Kurz Využití arteterapie v sociálních službách
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13. Poděkování
Milí přátelé a příznivci Centra LADA, o.s., děkujeme za vaši nezištnou pomoc.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Ze srdce děkujeme:
Ministerstvu práce a sociálních věcí, Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Úřadu práce v
Pelhřimově, Mediační a probační službě Pelhřimov,
městům:

KAMÍR & Co spol. s r.o.; Kompresory

Červená Řečice, Pacov

PEMA,

s.r.o.;

PRAKAB

PRAŽSKÁ

městysům:

KABELOVNA, s.r.o.; KOS servis s.r.o.;

Nová Cerekev,

KPMG Česká republika, s.r.o.; KSF, spol.
s.r.o.; Liwa CZ, s.r.o.; LPP Technik s.r.o.;

obcím:
Arneštovice,
Dehtáře,

Bratřice,

Čáslavsko,

Důl,

Hojovice,

Chýstovice,

Chyšná,

Jiřice,

Kámen,

Koberovice,

Kojčice,

Košetice,

Křešín,

Leskovice,

MICROCOMP Plus s.r.o.; Římskokatolická
farnost Čechtice; Spojené kartáčovny, a.s.;
VOD Jetřichovec, družstvo
nadacím:

Litohošť, Mezilesí, Mezná, Onšov, Pošná,

Byznys pro společnost, o.s. (ČSOB, a.s.),

Putimov,

fyzickým osobám:

Rynárec,

Růžená,

Samšín,

Slapsko, Střítež, Těchobuz, Útěchovice,
Útěchovičky, Věžná, Vyskytná, Želiv

pí

Jana

Bešťáková

(BEPOR),

p.

ing.

František Dostálek, p. ing. Milan Flíček, pí

firmám a institucím:

Drahomíra Kačerová, p. Mgr. Jan Kolář, p.

Agropodnik Košetice, a.s.; Agrospol Starý

MUDr. Jan Konečný, p. ing. Pavel Kříž, p.

Pelhřimov; A.V.I.; Dřevotvar – řemesla a

Ivan Kubarič, p. ing. Jiří Majer, p. Zdeněk

stavby;

s.r.o.;

Rendl, pí MUDr. Luďka Svobodová, pí Lucie

Hranipex Czech Republic k.s.; Inted s.r.o.;

Špillerová, p. Radek Veselý, p. Wastl a ženy

FREMIS,

a.s.;

HORA,

a muži z Hrádku.

Děkujeme také všem, kteří nechtěli být zveřejněni.
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14. Fotografie

Sázení stromků
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Náš nový „domeček“
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Země Živitelka

Pracovní činnosti

Příprava na Velikonoce

Jízda na dvoukole
Vánoční besídka
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Centrum LADA, o.s.
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www.centrumlada.cz
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