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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 – výkonná ředitelka Centra LADA, z.s.
Bankovní spojení: 182117604/0300, 169937157/0300

Rada Centra LADA, z.s.
Jana Moravcová – výkonná ředitelka
Jindřiška Vrtišková – předsedkyně
Ing. Anna Bílková – 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. Úvodní slovo
Vážení přátelé. Děkuji vám, že jste se rozhodli věnovat
čas k přečtení informací o tom, co se u nás v loňském
roce událo, jak pokračujeme v započatém, co se nám
povedlo a co plánujeme. Je toho dost, z čeho máme radost, i dost toho, co nás netěší a co nás tíží. Děkuji s hlubokou úctou za přízeň a za důvěru, kterou v nás vkládáte.
Plně si uvědomujeme, že nebýt podpory, která od vás
přichází, nikdy by to nebylo ono a nikdy by nebylo ani to,
co je tady u nás vybudováno.
Díky tomu všemu, se nám podařilo dotáhnout téměř
k reálnému obývání náš takzvaný „Domeček“. Vnitřky
jsou již hotové a my čekáme na to, abychom mohli dokončit kanalizaci, dát zhotovit nájezdovou rampu, vybavit
zařízením, upravit okolí a zkolaudovat. V krátké době to bude venkovní finální omítka, aby nám
ta „chaloupka rozkvetla“ a náš „Domeček“ by se mohl pomalinku rozjíždět. Tím by zaměstnanci
sociální služby mohli pomalými krůčky klientelu zvykat na život, až jejich rodiče nebudou míti
dosti sil, aby je provázeli jejich dalším osudem. Život tak rychle letí a našim některým klientům je
již kolem padesáti let. Bude to pro ně neskutečně těžké, ale jsme přesvědčeni, že díky pomoci
těch, kdo mají srdce, tady u nás najdou své druhé doma a budou i zde šťastni. V centru denních
služeb děláme vše pro to, aby byli co nejvíce soběstační a nemuseli se spoléhat jen na pomoc lidí
kolem. U některých se to daří více, u jiných to dá obrovské úsilí udržet stav alespoň ve stávající
rovině. Co je ale pozitivní, mnozí z nich již dokáží být několik dní bez rodiny. Jsou docela
v poklidu a už si i dovedou představit, že domů pojedou jen tak, jako je to u zdravých jedinců, na
návštěvu. Občas lze spatřit, že to je rodičům líto, ale čas se pro nikoho nezastaví. Snad pro ně i
pro jejich dospělé děti nebude ta část života, kterou spolu ještě stráví, tak bolestivá, protože to
k sobě nebudou mít daleko.
Pomalými krůčky jsme začali připravovat malinký sad přímo pod „Domečkem“, aby jim i tam bylo
hezky. Je pro ně dobré najít své uplatnění při údržbě jeho plochy (sázení kytiček, ovocných
stromků, sečení travin). Z jara jsme okolo budovy vyčistili celý pozemek. Avšak bez pomoci techniky města Pacov a Selekty by to bylo mnohem horší a my jsme za to moc vděčni. Odvedla se
hromada prospěšné práce. Do oken nám nyní hned od rána svítí sluníčko a je tam opravdu příjemný klid a pohoda. Ti „naši“ si tam plánují již i pejska a králíky. No, uvidíme, co nám čas ukáže.
Co je pro nás opravdu nepostradatelné – dosavadní a pevně doufáme i budoucí přízeň těch, kteří
si k nám našli cestičku i své srdce a ztotožnili se s posláním pomoci postiženým lidem. Vzali si ho
za své a moc si přejí, aby i tito lidé dokázali svůj život prožít hezky a důstojně. Ze srdce vám všem
jménem rodin děkuji. Na tomto místě, je hodně důležité poděkovat zaměstnancům, kteří po
téměř 15 let doprovázeli a doprovází naše klienty, a kteří zde nechali kus svého života a snažili se
ze sebe vydat to nejlepší.
S velikou úctou k vám všem
-5-

Jana Moravcová – výkonná ředitelka

5. Sociální služby v roce 2016 pohledem sociálního pracovníka
Rok 2016 přinesl z mého pohledu několik změn, které stojí za to zmínit i ve výroční zprávě.
V rámci sociální služby centrum denních služeb v první polovině roku došlo k úpravě našeho
pohledu na práci s klienty v kontextu zákonných povinností. Došlo jednak k úpravě procesu
individuálního plánování, ale také, a to v druhé polovině roku, ke změně a zjednodušení
úhrad za poskytované služby.
V rámci naší druhé sociální služby - osobní asistence – jsme počátkem roku začali poskytovat
tuto službu i seniorům, kteří o ni projevili zájem. Naše osobní asistence tak vytváří dobrou
alternativu k organizacím, které doposud osobní asistenci, resp. pečovatelskou službu již
poskytují.
Pracovníci obou sociálních služeb prošli v průběhu roku povinným vzděláváním, kterým si
obnovují, upevňují a doplňují svou kvalifikaci. Nejvyšší podíl na školeních mělo téma individuálního plánování, dále pak kupříkladu témata zaměřená na novelizaci zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách. Někteří pracovníci se zúčastnili odborné stáže v Centru Zdislava
v Novém Městě na Moravě, jiní zase odborné konference – VIII. výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb, který se uskutečnil v Táboře.
Závěrem mého poohlédnutí za minulým rokem bych rád zmínil to, co je podle mě při poskytování sociálních služeb nejdůležitější. Není to pouze jedna věc, která udělá ze sociální služby
„kvalitní sociální službu“. Jde především o dobrou spolupráci. A to mezi motivovanými klienty, zvídavými klienty, zvídavými opatrovníky či rodiči, kreativními pracovníky a realistickým
vedením sociální služby. Je jen na nás všech, zda takovou službu budeme vytvářet.
Rostislav Horek – sociální pracovník
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6. Zážitky a náhled pracovníků na jejich rok v LADĚ
Dlouho jsem přemýšlela jak a co napsat svými slovy do Výroční zprávy LADY. Mnoho let jsem
pracovala jako zaměstnankyně výrobní firmy a přestože do LADY jsem chodila poměrně často na návštěvu, asi nikdy
by mne nenapadlo, že
bych zde mohla pracovat
s klienty a po několika desetiletích opustit práci, na
kterou jsem byla zvyklá.
Sled okolností mne sem
přivedl a já s určitými obavami začala. Kolektiv pracovníků jsem znala a věděla jsem, že je sehraný a že
tady nejsou žádní konfliktní lidé a že snad zapadnu.
Což se mi potvrdilo. Znala
jsem též i klienty, jenže
potkávat se, či s nimi pracovat je něco jiného. Ani mi nedošlo, kolik práce mne čeká a aniž bych vůbec mohla přemýšlet o tom, zda mne přijmou či ne, už jsem v „tom“ jela a jsem jedním z těch, kteří tam patří.
Jsem za to neskutečně ráda. Není možné vůbec porovnávat zaměstnání, kde jsem byla. Jsou
to absolutně nesourodé roviny. Rozdíl mezi úkolovou prací ve „fabrice“, nebo tady s lidmi,
kterým se dává nejen podpora, je nepopsatelný. Tady jde o pomoc při jejich různorodém
postižení tak, aby se co nevíce přibližovali svým žitím vrstevníkům. Jde o to, aby byli co nejvíce soběstační. Co jsem zatraceně rychle pochopila, bylo to, že co nejvíce potřebují a chtějí je
srdce. Proto, aby věděli a poznali, že to s nimi myslím dobře a že je ode mne a nás nečeká
žádná nepředloženost a že jsme si rovní. Je tu takřka rodinné prostředí a to je pro všechny to
nejsprávnější. Je to až s podivem, jak vycítí, co je vlastně v člověku.
Co mne však hodně zarazilo a nečekala jsem, bylo papírování o všem. Z kraje jsem si myslela,
že bych opravdu raději věnovala čas klientům a ne tomu co mne ani trošku nebaví. Dnes
uznávám již i to, že je nutné o všem co se tu děje vést zápisy, hlavně kvůli provázanosti, kvůli
samotnému klientovi i jejich rodině a též i kvůli bezpečnosti. Co mne také zarazilo, jaký důraz
se klade na vzdělávání nás všech, co pracujeme přímé péči. Pravdou je, že pokaždé z různých
seminářů, vychytáváme mnohé, co se nám osvědčuje v praxi a též co by se mohlo přihodit, či
co by se mohlo využít ve prospěch všech. Dostalo mne to tady i svou pestrostí činností, které
se klientům nabízí. Takt, slušnost a respekt ke každému, žádné ponižování či přehlížení. Jde o
to, aby na veřejnosti a v životě poznávali to, co mohou a jaké možnosti mají ti ostatní „zdra-
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ví“, aby měli co největší rozhled a naučili se pohybovat ve společnosti. Vedou se ke slušnosti
k respektu jednoho k druhému.
Popravdě je tady se všemi dobře a já neustále s údivem sleduji, kolik citu a kolik jiných vlastností, na které my možná v tom našem uchvátaném životě nenalézáme čas, tady člověk probouzí i sám v sobě. Dnes vidím, jaká náročná práce to je, když se chci naučit nejen vidět, ale i
„číst“ a hlavně porozumět. Jsem tu však šťastná, protože tahle práce dává životu smysl.
Eva Jandová – pracovnice v sociálních službách

I v roce 2016 jsme se zúčastnili projektu v rámci celorepublikové dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“, jejímž
cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek v České republice. Sešli jsme se ráno 18.4.2016
v počtu 14 dobrovolníků u Centra
LADA v Pacově. Rozdělili jsme se na
dvě skupiny – jedna uklízela v okolí
vlakového nádraží v Pacově. Tam bylo
sesbíráno 15 kg znečištěného komunálního odpadu a autoplachta. Druhá
skupina pracovala v blízkosti sadu u sv. Anny, kde roztřídila jeden pytel železného odpadu,
jeden pytel s plasty a se sklem. Dále několik kilogramů lin a kusů koberců. Část odpadu nám
pomohli
odvézt
pracovníci
z technických služeb, zbytek jsme
odnesli sami do sběrného dvora.
Celá akce se vydařila díky všem
našim klientům, kteří dostali za
dobře odvedenou práci diplom.
Z každé skupiny byli pak vyhlášeni
ještě dva nejlepší uklízeči. Začátkem dalšího jara se určitě budeme
rozhlížet kolem sebe a hledat další
možné lokality pro úklid, abychom
se mohli zapojit znovu do této akce
a zkrášlit si naše okolí.
Lucie Novotná – pracovnice v sociálních službách
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Každý rok v červnu už tradičně vyrážíme s našimi klienty někam na výlet. 28.6.2016 jsme
nejeli nikam daleko, ale navštívili jsme hrad Kámen.
Cestu tam jsme absolvovali linkovým autobusem, jen klient, který je upoután na invalidní
vozík, jel s doprovodem autem. Protože je to jen několik málo zastávek, byli jsme na místě
brzy – hrad se právě otevíral pro návštěvníky, a tak jsme byli ten den první. Naše výprava
nebyla příliš početná, přesto nás paní průvodkyně hned po zakoupení vstupenek pozvala k
prohlídce. Říkala, že mají
namontovanou
novou
plošinu, aby se dovnitř dostali
i vozíčkáři, a že ji tedy hned
vyzkoušejí. Než vše připravili,
stihli jsme se porozhlédnout
po nádvoří. Pak následovala
prohlídka hradu s výkladem za
účasti všech našich klientů.
Výklad byl velmi zajímavý,
všichni
měli
možnost
prohlédnout si to, co je zajímalo. Také jsme samozřejmě pořídili řadu fotografií, abychom se
mohli později pochlubit.
Po prohlídce následovalo občerstvení se svačinou. Patřičně posilněni jsme se vydali na
zpáteční cestu. Ti, co hůře chodí, jeli autem a ostatní šli pěšky přes les. Byla to krásná
vycházka – počasí bylo tak akorát, a cestou jsme šli nejprve třešňovou alejí, kde právě zrály
třešně, a pak jsme v lese nasbírali houby. Do Pacova jsme se vrátili unaveni ale spokojeni.
Všem se výlet moc líbil.
Ing. Anna Bílková – pracovnice v sociálních službách
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Jedním z nejhezčích zážitků v tomto roce byl výlet do Hoštic. Tato malá vesnička leží u Volyně
a natáčela se zde známá veselohra „Slunce, seno….“ Jelikož naši uživatelé rádi používají různé hlášky z této komedie, byli velice nadšeni, když nám režisér tohoto filmu Zdeněk Troška
přislíbil, že nás vsí
osobně provede a
poví
pár
příhod
z natáčení. Byl to výlet i s rodiči uživatelů,
který se jednou ročně
snažíme uskutečnit.
V ranních hodinách
nás předem objednaný autobus vyzvedl a
dopravil přímo na
náves
v Hošticích.
Sluníčko nám přálo, byl krásný letní den a s očekáváním jsme vyhlíželi pana Trošku. Ten se
během půl hodiny skutečně objevil a všechny nás srdečně přivítal. Nejdříve bylo focení a podepisování knih a místních pohlednic, poté následovala slíbená prohlídka Hoštic. Vše začalo
na místním hřbitově, kde jsme mohli shlédnout i hrob, dříve velice populárního zpěváka Michala Tučného. Pan Troška nám povídal příhody z natáčení a nás bolela pusa od smíchu. Pokračovali jsme prohlídkou kostela, farnosti, místního JZD, kde se nachází i skanzen s rekvizitami z této české komedie. Dále prohlídka pokračovala vsí k domům Konopníků a Škopků a
vše jsme zakončili v místním hostinci, kam nás pan Troška doprovodil. Tu jsme se společně
naobědvali, a protože se
letní den chýlil ke konci,
také jsme se zde s panem
režisérem Zdeňkem Troškou, ač neradi, rozloučili.
Odjížděli jsme plni krásných dojmů, díky nimž
nám zpáteční cesta velice
rychle utekla. Ještě dlouho jsme – klienti i mi pracovníci společně vzpomínali na krásné zážitky
z Hoštic.
Jindřiška Vrtišková – pracovnice v sociálních službách
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Jak ukazují předchozí příspěvky v této zprávě i v roce 2016 jsme zažili mnoho zajímavých
chvil, díky akcím a výjezdům, kterých jsme se účastnili. V měsíci říjnu jsme navštívili naši „matičku Prahu“, kde jsme si prohlédli skvost tohoto města – Pražský hrad. Poté jsme se na chvíli
přenesli do let minulých díky návštěvě RETRO výstavy
v Tančícím domě.

Sotva jsme stačili vstřebat všechny zážitky z této cesty, čekala nás příprava již 2. koncertu pro
naše přátele a podporovatele. Čas letěl jako voda a než se kdo nadál, dne 14. 10. 2016
v 19.00 hodin zazněla úvodní slova, která zahajovala tento koncert. Byla jsem ráda, že do
zámeckého sálu si našli cestu naši sponzoři, naši klienti i jejich rodiče. Na chodbě před sálem
měli všichni návštěvníci možnost prohlédnout si výrobky „našich z LADY“. Díky kronikám i
předvedené prezentaci se mohli vrátit do časů začátků LADY, měli možnost na „vlastní oči“
se přesvědčit, co vše
se za skoro 15 let
dokázalo, jak si LADA
od skromných začátků vybojovala své
současné
místo
v Pacově i respekt
veřejnosti.
Oko potěšily výrobky
našich klientů, duši
pak vystoupení Saxofonového
kvarteta
Základní
umělecké
školy Pacov. Zazněla
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směs melodií, v které si každý našel tu svou oblíbenou. Stejně jako při prvním koncertě i tentokrát jsme se mohli zaposlouchat do harmonie hlasů i hudby v podání Podblanického smíšeného sboru a orchestru. Při zpěvu lidových písní opět „vypomohl“ sbor zaměstnanců a
klientů LADY.
Nejen kulturou je člověk živ. Všichni návštěvníci i účinkující měli možnost ochutnat občerstvení, které pro ně připravili klienti za pomoci našich pracovnic i pracovníka. 
Pořádání koncertu je občas menší adrenalinový zážitek. I když si myslíte, že máte vše zajištěno, může se stát něco, s čím nepočítáte. Ale i to k tomu patří a tak případná improvizace i
zasmání problému k tomu všemu patří. Na úplný závěr svého příspěvku bych chtěla poděkovat klientům za jejich úsměv a klid při organizaci koncertu, spolupracovníkům za podnětné
postřehy a také pomoc při občerstvení pro všechny. Díky.
Blanka Huderová – pracovnice v sociálních službách
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7. Organizační schéma pracovníků k 31.12.2016
Organizační struktura pracovníků centra denních služeb

Organizační struktura pracovníků osobní asistence
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8. Rozvojové cíle Centra LADA, z.s. na rok 2017
 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, z.s. prostřednictvím odborných
školení, kurzů, účasti na konferencích a seminářích.
 Dokončovací práce na „Domečku pod Špejcharem“.
 Příprava klientů na trvalé bydlení mimo rodinu.
 Rozšíření osobní asistence.
 Účast na akci Ukliďme svět - ukliďme Česko.
 Projekt celoročních sportovních a volnočasových aktivit, který podporuje Kraj Vysočina.
 Dlouhodobě obsadit pracovní pozici fundraisera a PR.
 Údržba Centra LADA a přilehlých pozemků.
 Výstavba administrativních prostor.

Zpracoval kolektiv zaměstnanců Centra LADA, z.s.
Schválila Jana Moravcová, ředitelka Centra LADA, z.s.
Platné od 2. ledna 2017
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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 2016
V roce 2016 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
Touto cestou s obrovskou úctou děkujeme firmám, obcím i jednotlivcům za jejich finanční,
materiální, morální i duchovní podporu.

Naše poděkování patří:
Ministerstvu práce a sociálních věcí; Krajskému úřadu Kraje Vysočina; Úřadu práce v Pelhřimově;
městům:
Červená Řečice; Pacov;
městysům:
Čechtice; Načeradec; Nová Cerekev;
obcím:
Arneštovice; Bořetice; Bratřice; Buřenice;
Čáslavsko; Dehtáře; Dubovice; Důl; Eš; Hojovice; Horní Ves; Hořepník; Chýstovice; Chyšná;
Jiřice; Kámen; Koberovice; Křešín; Leskovice;
Lesná; Litohošť; Mezilesí; Mezná; Onšov; Pošná; Putimov; Rynárec; Samšín; Senožaty; Slapsko; Útěchovice pod Stražištěm; Útěchovičky;
Velký Rybník; Vyskytná; Vysoká Lhota; Želiv;
firmám a institucím:
Agropodnik Košetice, a.s.; Agrospol Starý Pelhřimov spol. s r.o.; Barvy Straka; Bluetech
s.r.o.; Dřevozpracující družstvo Lukavec; Dřevotvar – řemesla a stavby; FREMIS, a.s.; J. Hradecký s.r.o., Kompresory PEMA, s.r.o.; KOS
servis s.r.o.; Liwa CZ, s.r.o.; MANATECH CZ
s.r.o.; MICROCOMP Plus s.r.o.; Spojené kartáčovny a.s.; Tubi Italia Bohemia s.r.o.; UNILEVER ČR, s.r.o.; ZD Vysočina Želiv;

nadacím:
Konto Bariéry; Siemens Fond pomoci; VDV
Nadace Olgy Havlové;
fyzickým osobám:
p. Petr Bártů; pí Jana Bešťáková (BEPOR); pí
Cvaková; p. Jan Čečák; p. Zdeněk Čermák; p.
ing. Josef Diviš; p. ing. František Dostálek; p.
Viktor Fatka; ing. Milan Flíček; p. Martin Hruška; p. Jan Hůla; pí Anna Chaloupková; p. Aleš
Janda; p. Jaroslav Janda; pí Eva Jandová; Kačerovi; p. Jiří Kafka; p. Stanislav Kalina; p. MUDr.
Jan Konečný; manželé Kozlerovi; p. ing. Pavel
Kříž; p. ing. Kupec; p. Stanislav Macháček; Alexandra Machovská; p. ing. Jiří Majer; p. ing. Jiří
Mohl; p. Petr Moravec ml.; pí Hana Němečková; p. MVDr. Josef Peroutka; p. MUDr. Josef
Pešek; Podblanický smíšený sbor; pí Pourová;
manželé Princovi; Saxofonové kvarteto ZUŠ
Pacov; rodina Soukupova; p. ing. Vít Skála; pí
MUDr. Luďka Svobodová; p. Josef Šíma; pí Lucie Špillerová; p. Pavel Teodosijev; p. Josef
Urban; manželé Vašinovi; p. Mgr. Radek Veselý; p. Jiří Wastl; pí ing. Helena Vlková; manželé
Žižkovi; ženy a muži z Hrádku a Fórum dárců.

Děkujeme také těm, na které se nějakým nedopatřením opomnělo, či zde nechtějí býti zveřejněni.
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13. Fotografie
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Vydáno v roce 2017

Centrum LADA, z.s.
Nádražní 362, 395 01 Pacov
www.centrumlada.cz
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