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Ú V O D N Í  S L O V O

Milí přátelé,

obrázek na titulní straně snad vypadá neobvykle, jako by ani k výroční zprávě nepatřil. Ukazuje však 
atmosféru vzácné chvíle, kdy jsme mohli vystřídat všední dny společenskou událostí. V uplynulém roce 
jsme si s vděčností vyjádřenou děkovnou bohoslužbou připomenuli patnácté výročí Naděje. 

Může se zdát, jako by nová výroční zpráva neukázala nic nového. Je pravdou, že neoslňujeme efektní-
mi mediálními projekty. Naše činnost je naplněna především každodenní pravidelnou službou lidem, kteří 
potřebují pomoc a podporu druhých, mnohdy namáhavou a únavnou prací, vystřídanou jen někdy chvil-
kami radosti z malých nebo větších úspěchů. Při pozorném čtení se dozvíte o účasti našich klientů, lidí se 
zdravotním postižením, na sportovních soutěžích, kulturních festivalech, rekondičních pobytech. V ně-
kterých pobočkách pokračovala stavební činnost ke zlepšení podmínek klientů i zaměstnanců. Prožívali 
jsme i těžké chvíle, jako je výpověď z nájmu denního centra v Praze u hlavního nádraží. 

Prožili jsme také radostné dny, když ředitelka z Otrokovic paní ing. Eva Ludvíčková získala Cenu 
kvality sociální péče a stejné ocenění také tým vzdělávání. Na videofestivalu S vámi nás baví svět získal 
Alberta snímek z Brna, který představil jeden všední den s lidmi s Alzheimerovou chorobou. 

V uplynulém roce se sešla valná hromada, která zvolila na příští čtyři roky předsednictvo. Předsednic-
tvo společně s ředitelskou radou pracovalo na vytvoření nového kodexu etiky pracovníků Naděje, na nějž 
navazují metodiky sociální práce jednotlivých programů činnosti. 

Na výsledcích popsaných ve výroční zprávě mají podíl spolupracovníci ve střediscích Naděje na všech 
místech, kde působíme. Tímto chci vyjádřit poděkování všem za poctivou iniciativní práci a zvláštní 
uznání ředitelům a ostatním vedoucím pracovníkům. Upřímná vděčnost patří každému, kdo naši práci 
podporuje.

Ježíš říká:   Vždyť chudé máte stále kolem  sebe, 
a kdykoli chcete, můžete jim činit dobře; mne   
však nemáte stále.

           (Bible, Evangelium podle Marka 14,7)
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P O S L Á N Í  A  C Í L E

Naděje jako spolek je založena podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Registrována je 21.8.1990 u Ministerstva 
vnitra pod číslem VSP/1-2274/90-R. Podle Stanov je Naděje nepolitická a mezikonfesní s celostátní působností, někteří čle-
nové žijí na Slovensku i v jiných zemích. 

Posláním Naděje je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření. Cílem je vybudování a provozování sítě služeb li-
dem v nouzi na křesťanských principech. Ve svých zařízeních i mimo ně poskytuje Naděje pomoc duchovní, morální, sociální, 
zdravotní, lékařskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, poradenskou, osvětovou, vzdělávací, výchovnou, 
apod., včetně doplňkových služeb. Své služby zaměřuje zejména na lidi osamělé, zdravotně postižené, společensky vylouče-
né nebo jinak znevýhodněné. Ve svých zařízeních i mimo ně Naděje vyvíjí misijní činnost ve všech formách. Uplatňována je 
dobrovolná práce pravidelná i příležitostná a práce v pracovním poměru nebo civilní služba. Spolková činnost je výhradně 
dobrovolná a neformální. Placený aparát neexistuje.

Integrační program (od roku 1990) je určen na pomoc lidem 
sociálně vyloučeným a lidem, kterým sociální vyloučení hrozí. 
Jeho smyslem je spoluúčast na hledání životních cílů a spo-
lečenského uplatnění a pomoc při návratu do společnosti. 
Součástí programu je okamžitá pomoc při uspokojení základ-
ních lidských potřeb, ale také nabídka ubytování a dlouho-
dobější pomoci.

Program pro třetí věk (od roku 1991) představuje ucelenou 
soustavu služeb starým lidem, především osamělým. Cílem 
je udržení nebo obnova co nejhodnotnějšího života starého 
člověka ve vlastním domově; teprve když to není možné, pak 
nabídka nového domova s komplexní péčí. Součástí pro-
gramu jsou vedle domácí péče (home care) a pečovatelské 
služby také přechodné pobyty s komplexní nebo částečnou 
péčí a domy pokojného stáří, které představují trvalý pobyt 
s komplexní péčí.

Program pro mentálně postižené (od roku 1992) je konci-
pován jako komplex služeb dětem, mladým lidem i dospělým 
s mentálním postižením a s kombinovanými vadami. Prefe-
rováno je bydlení ve vlastní rodině nebo chráněné bydlení 
s pobytem ve stacionáři s chráněnou prací, klientům s těž-
ším postižením je určena komplexní ústavní péče. Součás-
tí programu je výchovná a vzdělávací, zaměřená na rozvoj 
skrytých schopností pro sebeobsluhu, pocit sebeodpověd-
nosti, a pro naplnění smyslu života, k dosažení maximálního 
možného stupně integrace do společnosti.

Náhradní rodinná výchova (od roku 1995) je alternativou 
pro opuštěné děti přijetím do otevřené rodiny. Vedle bydlení 
a úplné rodinné péče je kladen důraz na integraci do společ-
nosti. Program umožňuje prožít dětem dětství v přirozeném 
prostředí. Součástí programu je vytvořené zázemí pro klubo-
vou činnost v zájmu přirozené integrace.

Program zdravotní pomoci (od roku 1992) vhodně dopl-
ňuje ostatní sociální programy Naděje o zdravotní péči, ze-
jména Integrační program, Program pro třetí věk a Program 
pro mentálně postižené. Činnost lékařů a zdravotních sester 
doplňuje komplexní služby jak v ústavech a zařízeních, tak 
i v domácí péči. Důležitou službu vykonává rovněž lékař v or-
dinaci pro bezdomovce.

Program potravinové pomoci (od roku 1990) provází veškeré 
aktivity Naděje od jejího vzniku. Program vychází z předpo-
kladu, že člověk v hmotné nouzi potřebuje nejprve uspokojit 
svou základní biologickou potřebu - nasytit se. Základním 
principem je získávání, skladování a distribuce potravin pod-
le podmínek stanovených Evropskou chartou potravinových bank.

Misijní program (od roku 1990) je naplněním stanov Naděje 
a pilířem veškerých jejích aktivit. Vychází z přesvědčení, že 
charitativní a sociální činnost může pomoci a ulevit, ale 
pravé odpočinutí a vyřešení podstaty lidské bídy nepřinese. 
Křesťanská pastorační péče a misijní služba je součástí práce 
ve všech pobočkách.

  » INTEGRAČNÍ PROGRAM

  » PROGRAM PRO TŘETÍ VĚK
  » PROGRAM PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ
  » NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA
  » PROGRAM ZDRAVOTNÍ POMOCI
  » PROGRAM POTRAVINOVÉ POMOCI
  » MISIJNÍ PROGRAM

Praha, Vysoké Mýto, Česká Třebová, Plzeň, Jablonec nad Nisou, 
Mladá Boleslav, Písek, Litoměřice
Nedašov, Vysoké Mýto, Brno, Zlín, Praha
Otrokovice, Zlín, Nedašov, Vsetín
Litomyšl
Praha, Vysoké Mýto, Brno, Otrokovice, Zlín
ve všech pobočkách
ve všech pobočkách

P R O G R A M  Č I N N O S T I
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Předsednictvo

Valná hromada se podle Stanov Naděje schází podle potřeby, nejméně jednou za dva roky. Valná hromada kromě jiného 
volí předsednictvo. Předsednictvo je nejvyšším výkonným orgánem. Současné předsednictvo, potvrzené valnou hromadou 
konanou 10. 6. 2005 v Litomyšli, pracuje ve složení:

Mgr. Ilja Hradecký, předseda a ústřední ředitel
Ing. Eva Ludvíčková, místopředsedkyně, ředitelka pobočky (Otrokovice)
Ing. Milan Nádvorník, místopředseda, oblastní ředitel (Vysoké Mýto)
Jan Vaněček, místopředseda, oblastní ředitel (Jablonec nad Nisou)
Ing. Martina Hradecká, hlavní ekonom (Praha)
Petr Macek, místopředseda, fundraiser (Vysoké Mýto)
MUDr. Pavel Plecháč, lékař (Tábor)
Ing. Jana Seberová, ekonomka (Brno)
Mgr. Miloš Vavrečka, duchovní (Vizovice)

Ředitelská rada

Veřejně prospěšné služby jsou poskytovány v pobočkách. Některé pobočky jsou z úsporných důvodů sdruženy v oblast, 
oblasti jsou řízeny oblastními řediteli. Výkonným orgánem řízení je ředitelská rada:

Mgr. Ilja Hradecký, ústřední ředitel
Ing. Josef Baránek, ředitel pobočky (Nedašov)
Ing. Martina Hradecká, hlavní ekonom (Praha)
Mgr. Petra Lakatošová, oblastní ředitelka (Praha)
Ing. Eva Ludvíčková, ředitelka pobočky (Otrokovice)
Ing. Milan Nádvorník, oblastní ředitel (Vysoké Mýto)
Ing. Jan Sláma, oblastní ředitel (Brno)
Daniel Svoboda, B.Th., oblastní ředitel (Plzeň)
Jan Vaněček, oblastní ředitel (Jablonec nad Nisou)
Ludmila Vavrečková, ředitelka pobočky (Zlín)

S P R Á V A

Členové předsednictva v roce 2005

Zleva:  Jan Vaněček, Ing. Jana 
Seberová,  MUDr. Pavel Plecháč, 
Ing. Martina Hradecká, Mgr. Ilja 
Hradecký, Ing. Eva Ludvíčková, 
Petr Macek,  Mgr. Miloš Vavrečka,  
Ing. Milan Nádvorník. 



NADĚJE, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, SE SÍDLEM V PRAZE 2, VARŠAVSKÁ 37
Ilja Hradecký, předseda a ústřední ředitel
Registrace u MV ČR dne 21. 8. 1990 pod č. VSP/1-2274/90-R, IČO: 00570931, DIČ: 002-00570931
Tel. 222 521 110, fax: 222 521 115, e-mail: nadeje@nadeje.cz, http://www.nadeje.cz

 POBOČKA PRAHA, VARŠAVSKÁ 37, 120 00 PRAHA 2 str. 5 
 Mgr. Petra Lakatošová, oblastní ředitelka

  
 POBOČKA NEDAŠOV, 763 32 NEDAŠOV 161 str. 8
 Ing. Josef Baránek, ředitel pobočky

 POBOČKA VYSOKÉ MÝTO, NÁM. NADĚJE 731, 566 01 VYSOKÉ MÝTO str. 10
 Ing. Milan Nádvorník, místopředseda a oblastní ředitel

  POBOČKA LITOMYŠL, MATĚJE KUDĚJE 14, 570 01 LITOMYŠL str. 12
  Jiří Kubát, vedoucí pobočky

  POBOČKA ČESKÁ TŘEBOVÁ, SEMANÍNSKÁ 2084, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ str. 13
  Viktor Pešek, vedoucí pobočky

 POBOČKA ZLÍN, BRATŘÍ SOUSEDÍKŮ 349, 760 01 ZLÍN str. 14
 Ludmila Vavrečková, ředitelka pobočky

 POBOČKA BRNO, PTAŠINSKÉHO 13, 602 00 BRNO str. 16
 Ing. Jan Sláma, oblastní ředitel

 POBOČKA OTROKOVICE, WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE str. 20
 Ing. Eva Ludvíčková, místopředsedkyně a oblastní ředitelka

  POBOČKA VSETÍN, KOBZÁŇOVA 1537, 755 01 VSETÍN str. 19
  Ing. Eva Ludvíčková, místopředsedkyně a oblastní ředitelka

 POBOČKA PLZEŇ, ŽELEZNIČNÍ 36, 301 00 PLZEŇ str. 22
 Daniel Svoboda B.Th.,  oblastní ředitel

  POBOČKA PÍSEK, SVATOPLUKOVA 1/211, 397 01 PÍSEK str. 23
  Ing. Petr Hladík, vedoucí pobočky

  STŘEDISKO NÝRSKO, K RADNICI 817, 340 22 NÝRSKO str. 24
  Bohumil Najbert, vedoucí střediska

  
 POBOČKA JABLONEC NAD NISOU, PODHORSKÁ 57, 466 01 JABLONEC NAD NISOU str. 25
 Jan Vaněček, oblastní ředitel

  POBOČKA MLADÁ BOLESLAV, ŠTYRSOVA 918, 293 01 MLADÁ BOLESLAV str. 26
  Jan Kurucz, vedoucí pobočky

  POBOČKA LITOMĚŘICE, ŽELETICKÁ 11, 412 01 LITOMĚŘICE str. 27
  Aleš Slavíček, vedoucí pobočky
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P O B O Č K A  P R A H A

Kontaktní adresa pobočky:
Naděje,  pobočka Praha,  Varšavská 37,  120 00  Praha 2
tel:  222 521 110,  fax:  222 521 115
e-mail:  praha@nadeje.cz
účet:  ČSOB a.s., číslo 8002-0316012163/0300

Datum založení pobočky:  květen 1991

Činnost pobočky je zaměřená na poskytování služeb:

» Pomoc bezdomovcům a osobám v krizové nebo obtížné 
životní situaci

» Pomoc osobám a rodinám s nízkými příjmy
» Sociální intervence v rodinách dlužníků za nájemné
» Zdravotní péče o bezdomovce
» Materiální pomoc osobám ve výkonu trestu s nabídkou 

následné péče
» Výkon trestu obecně prospěšných prací
» Výkon veřejně prospěšných prací
» Terénní práce (vyhledávání potřebných a závislých lidí          

v ulicích)
» Potravinová pomoc potřebným lidem, rodinám a organi-

zacím
» Misijní křesťanská služba

Mgr. Petra Lakatošová
oblastní ředitelka

Seznam středisek provozovaných v roce 2005:

» Středisko pomoci Bolzanova
» Dům Naděje Žižkov – noclehárna pro muže
» Noclehárna pro muže Na Slupi
» Dům Naděje Žižkov – azylový dům pro muže
» Dům Naděje Radotín – azylový dům pro muže
» Dům Naděje Vršovice – azylový dům pro ženy s noclehár-

nou
» Středisko Naděje Milíčov – azylový dům pro muže, ženy, 

páry, rodiny s dětmi
» Dům Naděje Záběhlice – dům pokojného stáří pro bezdo-

movce

» Středisko Naděje Milíčov – sociální intervence v rodinách 
dlužníků za nájemné

» Chráněný byt
» Ordinace praktického lékaře pro bezdomovce Bolzanova
» Lůžková část ordinace praktického lékaře pro bezdomov-

ce
» Dům Naděje Žižkov – výdej potravinových balíčků sociálně 

slabým rodinám
» Dům Naděje Žižkov – středisko potravinové pomoci
» Středisko Naděje v Emauzích – středisko potravinové po-

moci
» Dům Naděje Žižkov – středisko pomoci s ošacením
» Středisko pomoci s ošacením Na Slupi
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P O B O Č K A  P R A H A

Události v roce 2005:

» Od poloviny ledna do poloviny března z důvodu nedostat-
ku lůžek pro bezdomovce otevření nočního provozu ve 
Středisku pomoci Bolzanova pro nouzové přečkání noci 
(7485 klientů za 59 nocí)

» V průběhu roku partnerská spolupráce na přípravě pro-
jektu Aktivizace pracovního potenciálu připravovaného 
Městským centrem sociálních služeb a prevence. Realizace 
projektu by měla být zahájena v průběhu roku 2006.

» V květnu na základě objednávky Úřadu městské části Pra-
ha 11 zahájena tříměsíční analýza situace bezdomovců na 
území Jižního Města. Výstupem byla závěrečná zpráva shr-
nující výsledky práce terénního pracovníka a doporučení 
pro řešení problematiky bezdomovství.

» Účast klienta Domu Naděje Záběhlice na konferenci uživa-
telů sociálních služeb z EU v Bruselu.

» Účast zaměstnance na prohlídce zařízení poskytujících 
sociální služby v Kodani v rámci projektu Dignity & Health 
realizovaného organizací SMES Europa

» V červnu za účasti představitelů magistrátu hl. m. Prahy 
     a úřadů městských částí slavnostní převzetí daru sociálního 

automobilu Renault Kangoo od firmy Kompakt. Automobil 
začal sloužit k zajišťování provozu pražských středisek.

» Výpověď z nájmu nízkoprahového denního centra v Bolza-
nově ulici 5 z důvodu restituce objektu. Zahájení intenziv-
ního hledání řešení situace.

» V srpnu u příležitosti 15. výročí vzniku Naděje konání dnů 
otevřených dveří v zařízeních Středisko pomoci Bolzanova, 
Dům Naděje Žižkov, Středisko Naděje Milíčov, Dům Naděje 
Radotín, Dům Naděje Vršovice a Dům Naděje Záběhlice 

    a společné setkání zaměstnanců pobočky
» V září již třetím rokem v Domě Naděje Záběhlice zahradní 

slavnost
» V říjnu ve spolupráci s Armádou spásy a Arcidiecézní cha-

ritou a pod záštitou primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla 
Béma pořádání happeningu k Mezinárodnímu dni za vy-
mýcení chudoby na náměstí Míru v Praze

» Účast zaměstnance na konferenci zabývající se sociálním 
vyloučením ve velkých městech pořádané organizací FE-
ANTSA v Paříži

» Zahájení spolupráce s Úřadem městské části Praha 5 
na řešení problematiky bezdomovství v lokalitách Anděl, 
Smíchovské nádraží a ostatním území městské části.  

Kvalitativní hodnocení:

» Díky spolupráci s městskými částmi Praha 11 a Praha 5 
   došlo k rozvoji terénní práce a zmapování problematiky 
   bezdomovství na území těchto městských částí
» Zahájením příprav a realizací vlastních nebo partnerských 
   projektů financovaných v rámci evropského sociálního  
   fondu získáváme zkušenosti s projekty EU a se spoluprací 
   s  ostatními pobočkami i organizacemi
» Při hledání náhrady za nízkoprahové denní centrum v Bol-    
   zanově ulici docházelo k rozvoji kontaktů a spolupráce s 
   úřady státní správy a samosprávy

Cíle do budoucnosti:

» Zajistit nové prostory pro provoz nízkoprahového denního 
centra

» Hledat další ubytovací kapacity pro bezdomovce
» Dále rozvíjet terénní práci

» Zahájení partnerské spolupráce v projektu Strategie soci-
ální inkluze bezdomovců v ČR podaného Sdružením azylo-
vých domů. Projekt má za cíl zmapovat současný stav bez-
domovství, služby poskytované bezdomovcům a ověřit 
některé postupy v rámci pilotních aktivit. Pražská pobočka 
vytváří zázemí pro realizaci aktivit Definice a typologie 

    a Průzkum poskytování zdravotní péče.
» V listopadu vystoupení křesťanské hudební skupiny Oáza 

ve Středisku pomoci Bolzanova
» V prosinci ukončení společného projektu se společností 

Kraft Foods (zahájen byl v říjnu 2003), v rámci něhož byla 
nabízena potravinová pomoc rodinám se třemi a více dět-
mi. Za dobu trvání projektu tak bylo realizováno 27 výdejů 
a bylo celkem vydáno 11 196 potravinových balíčků v Pra-
ze, Plzni, Litomyšli a Zlíně.

» Štědrovečerní večeře v Bolzanově s vánočním poselstvím 
a dárkovými balíčky pro celkem 240 osob. Další společné 
večeře byly v ubytovacích zařízeních.
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Pobočka Praha

NÁKLADY v roce  2005 (v tis. Kč) VÝNOSY v roce 2005 (v tis. Kč)

v tom materiálové 8 554,71 v tom příjmy za služby 4 376,69

osobní 17 406,42 dotace od státu 13 465,29

služby 3 298,70 dotace od samospráv 5 600,20

ostatní 1 452,99 finanční  a věcné dary 8 263,92

       v nákladech věcné dary 6 813,59 ostatní výnosy 292,01

Náklady celkem 30 712,82 Výnosy celkem 31 998,11

Statistický výkaz roku 2005:

Střediska pomoci:
Počet nových klientů ....................................................................  704
Průměrný počet návštěv za den ...............................................  192
Počet vydaných jídel ...............................................................  88 556
Počet ošacených .........................................................................  9 279
Počet vykoupaných .................................................................  10 565

Terénní práce:
Počet kontaktů ............................................................................  5 265
Poprvé oslovených ..........................................................................849

Ubytovací zařízení:
Průměrný počet  lůžek ..................................................................  186 
Počet ubytovaných .........................................................................866 
Průměrný počet ubytovaných za den ......................................168
Počet poskytnutých noclehů ................................................61 296

Ordinace praktického lékaře:
Počet ošetření a prohlídek ....................................................... 5 054
Průměrný počet pacientů za den..................................................20
Počet klientů na lůžkové části  .....................................................  35

P O B O Č K A  P R A H A

19 - 26 let

65 - 80 let

27 - 64 let

Noví klienti dle věku:

39

727

90

3 klienti nad 80 let
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34

20 22
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38

Počet výskytů nejčastějších chorob:
Chřipky a dýchací cesty  ...............................................................  709
Kožní ...................................................................................................  424
Bércové vředy ..................................................................................  553
Žaludeční a střevní potíže ...........................................................  175
Revmatická a neurologická ........................................................  347
Kardiovaskulární.............................................................................. 494
Svrab .....................................................................................................  75
Omrzliny ............................................................................................... 62

Počet zaměstnanců: ......................................................................... 78
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P O B O Č K A  N E D A Š O V

Kontaktní adresa pobočky:
Naděje, pobočka Nedašov,  Nedašov 161,  763 32  Nedašov
tel.:  577 335 428-9,  fax:  577 335 578
e-mail:  nedasov@nadeje.cz
účet:  Česká spořitelna a.s., číslo 1404139329/0800

Datum založení pobočky:  červen 1991
Ing. Josef Baránek

ředitel pobočky

Činnost pobočky je zaměřena na  poskytování služeb:

» Domov pro seniory
» Domov pro osoby se zdravotním postižením
» Domov pro osoby s duševním onemocněním  (obdoba 

ústavu sociální péče pro zdravotně postižené a se zvlášt-
ním režimem)

Události v roce 2005:

» Rekonstrukce signalizačního systému, montáž kombino-
vaných pojítek ke každému lůžku, na společenské prosto-
ry, propojení na přenosné pro personál a ústřednu.

» Montáž kamerového systému na část venkovních prostor.
» Postní rozjímání Křížové cesty, její divadelní ztvárnění dět-

mi z místní farnosti.
» Stavění a kácení máje spojené se zábavnými programy.
» Tradiční stavění a kácení máje, zábavné společenské pro-

gramy
» Výlety do přírody s osobní asistencí pro imobilní uživatele. 
» Zájezd na Velehrad s návštěvou vinného sklípku.

Cíle do budoucnosti:

V roce 2006: 
» Prohloubit kvalitu poskytovaných sociálních služeb podle 

standardů kvality, odstranit bariérové překážky z pokojů 
    v patře, provést individuální úpravy pokojů dle zdravotního 

postižení uživatele.
» Zakoupit pojízdná polohovací křesla pro relaxační pobyt 

trvale ležících uživatelů mimo budovu.
» Pokračovat ve vybavení pokojů elektricky polohovacími 

lůžky.

V dalších letech:
» Provést povrchovou úpravu betonových chodníků, snížit 

riziko uklouznutí.
» Instalovat výtah do dvou budov.              
» Provést výměnu původních oken. 
» Rozšířit kamerový systém na všechny venkovní prostory 

areálu i pro noční vidění.

Kvalitativní hodnocení:

Projekt Program pro třetí věk - Dům pokojného stáří Neda-
šov běží nepřetržitě od r. 1991 a v současnosti nabízí 50 ti 
uživatelům, rozděleným podle požadovaných služeb do pěti 
domků, ucelený komplex sociálních služeb. Některé služby 
využívají i neubytovaní senioři z blízkého okolí. Pro všechny 

žadatele je hledáno nejvhodnější řešení jejich nepříznivé so-
ciální situace, případně i za pomoci jiných poboček Naděje. 
Kvalitu poskytovaných služeb pravidelně kontroluje ústřední 
ředitel, ředitelská rada na výjezdním zasedání, garant, kont-
rolní orgány KHS, KÚ a vedoucí zaměstnanci dle svých kon-
trolních plánů. Služby jsou nabízeny veřejně a jejich úroveň 
hodnotí jak rodinní příslušníci, tak sociální pracovníci a zá-
stupci obcí při pravidelných návštěvách.



P O B O Č K A  N E D A Š O V

Statistický výkaz roku 2005:

Lůžková kapacita ............................................................................... 50
Průměrný počet uživatelů služeb ................................................ 50
Průměrná obložnost v % ..............................................................100
Průměrný věk uživatelů služeb ..................................................... 76

Složení pokojů:

Jednolůžkové ...................................................................................... 37 
Dvoulůžkové ..........................................................................................5 
Třílůžkové ................................................................................................1

Počet zaměstnanců .......................................................................... 33
z toho:
zaměstnanci ústředí včetně ředitele pobočky ..........................1 
zaměstnanci pobočky....................................................................... 32 

Pobočka Nedašov

NÁKLADY v roce  2005 (v tis. Kč) VÝNOSY v roce 2005 (v tis. Kč)

v tom materiálové 1 683,05 v tom příjmy za služby 4 451,85

osobní 5 860,83 dotace od státu 565,69

služby 1 094,52 dotace od samospráv 3 867,00

ostatní 1 156,43 finanční  a věcné dary 203,95

       v nákladech věcné dary 7,80 ostatní výnosy 15,03

Náklady celkem 9 794,83 Výnosy celkem 9 103,52

9

31 %

32 %

37 %

Zdravotní způsobilost klientů:

27 - 65 letnad 85 let

66 - 85 let

Věkové složení klientů:

16 %

69 %

15 %
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P O B O Č K A  V Y S O K É  M Ý T O

Kontaktní adresa pobočky:
Naděje,  pobočka Vysoké Mýto,  nám. Naděje 731,  566 01  Vysoké Mýto
tel.:  465 421 802,  fax:  465 424 825
e-mail:  vysoke.myto@nadeje.cz
účet: Komerční banka a.s., číslo:  50532611/0100

Datum založení pobočky:  srpen 1992
Ing. Milan Nádvorník

oblastní ředitel

Činnost pobočky je zaměřena na  poskytování služeb:

» dům pokojného stáří
» ordinace praktického lékaře a rehabilitace
» kuchyně se čtyřmi typy diet
» potravinová banka

Události v roce 2005:

» Zajišťování služeb sociálních, zdravotních a duchovních
» Provoz kuchyně
» Pastorační péče
» Společenské večery, setkání při kávě a čaji
» Vysílání domácího rozhlasu
» Pravidelná doprava obyvatel do centra města
» Přednášky
»  Koncerty
» Výlety
» Dny otevřených dveří
» Oslava 103. narozenin naší obyvatelky
»  Další aktivitou pobočky je potravinová banka

Cíle do budoucnosti:

» Pokračovat v realizaci zavádění standardů kvality sociální 
práce

» Udržet činnost ve stávajícím rozsahu
» Zkvalitnění technického zařízení domova 

Statistický výkaz roku 2005:

Kapacita lůžek Domu pokojného stáří ...................................... 77
Kapacita bezbariérových bytů........................................................12
Průměrný věk klientů ....................................................................... 77
Obložnost (v %) ................................................................................100
Průměrný počet pacientů denně   ............................................... 40 

Počet zaměstnanců  ......................................................................... 47  
Počet dobrovolníků  ......................................................................... 12

Kvalitativní hodnocení:

V Domě pokojného stáří dbáme na studium standardů kva-
lity sociální práce a jejího srovnání s praxí. Zároveň se snaží-
me reagovat na aktuální potřeby uživatelů. Pracovníci jsou 
zapojeni do vytvořeného systému vzdělávání ať už interního 
či externího. Máme dobré vztahy a kontakty s institucemi 
města a kraje.

DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ
6

do 60

3

60 - 64

5

65 - 69

12

70 - 74

17

80 - 84

6

85 - 89

5

90 - 99

1

nad 100

24

75 - 79

Věkové složení klientů:

Spolupráce:

Státní správa, místní církve, Krajský úřad, Městský úřad,     
KRHO, KONEP, střední školy – praxe studentů
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P O B O Č K A  V Y S O K É  M Ý T O

Pobočka Vysoké Mýto

NÁKLADY v roce  2005 (v tis. Kč) VÝNOSY v roce 2005 (v tis. Kč)

v tom materiálové 2 561,13 v tom příjmy za služby 7 305,29

osobní 9 640,34 dotace od státu 1 011,70

služby 2 612,12 dotace od samospráv 6 211,00

ostatní 237,88 finanční  a věcné dary 571,89

       v nákladech věcné dary 303,92 ostatní výnosy 438,16

Náklady celkem 15 051,47 Výnosy celkem 15 538,04

Činnost střediska je zaměřena na  poskytování služeb:

» Integrační program v nájemních domech pro těžko přizpů-
sobivé a sociálně potřebné občany

» Sociální intervence v rodinách s následnou prací s dětmi 
(volnočasové aktivity)

» Poradenství sociální, právní, občanské
» Duchovní a pastorační péče
» Volnočasové aktivity dětí a podpora vzdělávání
» Koordinace při užívání klubovny
» Zprostředkování oprav v bytech, společných prostorách, 

na prostranství celého objektu

Události v roce 2005:

» Turnaje ve stolním tenisu
» Sportování v tělocvičně
» Doučování a pomoc při řešení domácích úloh
» Pomoc žákům učilišť
» Poradenské činnosti
» Misijně pastorační služba
» Brigády na úpravu a údržbu přilehlých prostor
» Vzdělávání pracovníků

Cíle do budoucnosti:

» Udržet společné prostory a okolí v náležitém stavu
» Vytvořit podmínky pro dokončení úprav přilehlého 
    prostoru 
» Zvýšit počet kontaktů s úřady a zainteresovanými 
    složkami
» Zkvalitnit práci s dětmi i dospělými

Kvalitativní hodnocení:

Na kvalitu naší práce má pozitivní vliv vzdělávání pracovní-
ků, navázali jsme dobré vztahy s dalšími obyvateli nájemních 
domů a rozšířili spolupráci se státní správou.

STŘEDISKO HUSOVA

Kontaktní adresa střediska:
Naděje,  středisko Husova, Husova 156, 566 01  Vysoké Mýto
tel.:  465 422 256
e-mail:  zdenek.marek@nadeje.cz

Datum založení střediska:  říjen 1998

Věkové složení klientů:

64

do 6

68

6-14

19

15-17

51

18-29

59

30-49

14

nad 49

Statistický výkaz roku 2005:

Průměrný počet kontaktů denně..................................................35     
Průměrný počet delších rozhovorů denně..................................9 
Průměrný počet pacientů v ordinaci denně .................................40
Průměrný počet dětí na volnočasových aktivitách ................ 16
Průměrný počet obyvatel...................................................................275
Průměrný počet zaměstnanců..............................................................2
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P O B O Č K A  L I T O M Y Š L

Kontaktní adresa pobočky:
Naděje, pobočka Litomyšl,  Matěje Kuděje 14,  570 01  Litomyšl
tel., fax:  461 618 305
e-mail:  litomysl@nadeje.cz
účet: Komerční banka a.s., číslo:  9125960217/0100

Datum založení pobočky:  leden 1996
Jiří Kubát 

vedoucí pobočky

Činnost pobočky je zaměřena na  poskytování služeb:

» Náhradní rodinná péče
» Misijní středisko pro děti a mládež

Události v roce 2005:

» Přírůstek v jedné z náhradních rodin
» Každotýdenní schůzky dětských klubů Velryba 
» Florbalová odpoledne pro kluky z pěstounských rodin
» 4 dobrodružné víkendovky pro děti – Svinná, Pustá Rybná, 
» Letní dětský tábor „Cesta na divoký západ“ – tentokrát 
    v Horním Bradle
» Skok do tmy – týdenní seznamovací kemp pro 1. ročník 

SSPoŠ Vysoké Mýto
» Zahájena činnost Klubu moderních deskových her
» Cvičení pro ženy a dívky – kondiční cvičení jednou týdně
» Dětské soutěžní odpoledne pod širým nebem
» Sbírka dárečků pro děti na Ukrajině – ve spolupráci s Dia-

konií CB
» Na zahradě pobočky byla vybudována prolézačka s horo-

lezeckými prvky

Cíle do budoucnosti:

» Udržet kvalitu poskytovaných služeb
» Zapojovat do naší činnosti další nové dobrovolníky
» Jako novou aktivitu zavést Klub předškolních dětí
»  Obnovit pořádání přednášek o AIDS 

Statistický výkaz roku 2005:

Náhradní rodinná péče:
Celkem v rodinách 12 dětí vč. vlastních
Počet dětí v NRP ....................................................................................7

Misijní středisko:
Počet dětí na akcích celkem ..................................................... 1503 
Počet dětí pravidelně navštěvujících akce ............................... 42 

Kvalitativní hodnocení:

V roce 2005 ve své činnosti pokračoval Klub Velryba, kolektiv 
dětí tvoří stabilní jádro.  Zpestřili jsme program víkendových 
akcí, o které je, stejně jako o tábor, velký zájem. Zkoušíme 
nabízet nové aktivity a způsoby práce. 

Pobočka Litomyšl

NÁKLADY v roce  2005 (v tis. Kč) VÝNOSY v roce 2005 (v tis. Kč)

v tom materiálové 131,58 v tom příjmy za služby 234,54

osobní 476,16 dotace od státu 226,80

služby 187,22 dotace od samospráv 90,00

ostatní 447,04 finanční  a věcné dary 173,03

       v nákladech věcné dary 10,77 ostatní výnosy 180,89

Náklady celkem 1 242,00 Výnosy celkem 905,26
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P O B O Č K A  Č E S K Á  T Ř E B O V Á

Kontaktní adresa pobočky:
Naděje,  pobočka Česká Třebová
Semanínská 2084,  560 02  Česká Třebová
tel.:  465 539 303,  e-mail:  ceska.trebova@nadeje.cz
účet:  Komerční banka a.s., číslo 8704170207/0100

Datum založení pobočky:   březen 1997
Viktor Pešek
vedoucí pobočky

Činnost pobočky je zaměřena na  poskytování služeb:

» Integrace sociálně potřebných 
» Duchovní a pastorační péče
» Volnočasové aktivity a podpora vzdělávání 

Události v roce 2005:

» Discoshow
» Akce Ukliď svoje sídliště
» Účast na celorepublikové Bambiriádě
» Den s Městskou policií
» Fotbalový turnaj v minikopané pro starší a mladší žáky
» Po stopách Vavřince Drholce, výlet
» Výlet do Aquaparku  a ZOO Liberec
» Vystoupení tanečního  kroužku na akademii města Česká 

Třebová

Cíle do budoucnosti:

» Příprava pobočky na legislativní změny od r. 2007 
» Stabilizace pracovního týmu
» Rozvoj vzdělávacích aktivit
» Prevence kriminality

Statistický výkaz roku 2005:

Průměrný počet kontaktů denně  ............................................... 75
Počet bytů  ........................................................................................... 68
Počet dospělých ...............................................................................108
Počet dětí  ............................................................................................ 97
Počet pracujících  .............................................................................. 15
Celkový počet klientů v domech Naděje ................................205
Další klienti  ......................................................................................... 50

Kvalitativní hodnocení:

» Zavádění standardů kvality sociální práce do praxe 
» Vytvoření systému vzdělávání pracovníků
» Vytvoření skupiny dobrovolníků, rozvoj a stabilizace vol-

nočasových aktivit

Pobočka Česká Třebová

NÁKLADY v roce  2005 (v tis. Kč) VÝNOSY v roce 2005 (v tis. Kč)

v tom materiálové 33,02 v tom příjmy za služby 1 200,00

osobní 1 400,79 dotace od státu 145,30

služby 25,95 dotace od samospráv 60,00

ostatní 1,21 finanční a věcné dary 11,87

       v nákladech věcné dary 10,77 ostatní výnosy 0,12

Náklady celkem 1 460,97 Výnosy celkem 1 417,29

Počet setkání volnočasových klubů Naděje:

38 schůzek předškolních dětí

6 velkých akcí

45 schůzek Klubu David

35 setkání Mládeže
24 fotbalových tréningů

74 taneční kroužek
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P O B O Č K A  Z L Í N

Kontaktní adresa pobočky:
Naděje, pobočka Zlín,  Bratří Sousedíků 349,  760 01  Zlín 
tel.: 577 006 811,  fax: 577 006 813
e-mail:  zlin@nadeje.cz
účet:  Česká spořitelna a.s., číslo 1400880339/0800

Datum založení pobočky:  duben 1992
Ludmila Vavrečková

ředitelka pobočky

Činnost střediska je zaměřena na  poskytování služeb:

» Poskytování celoročních sociálních služeb v Domě Naděje 
Zlín a chráněných bytech

» Příprava mladých dospělých osob s mentálním postižením 
do chráněných bytů

» Asistenční služby v chráněných bytech
» Distribuce potravinových a hygienických balíčků
» Pracovní rehabilitace a terapie v dílnách
»  Celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity
»  Organizace sportovních a kulturních akcí, výletů, zájezdů

Události v roce 2005:

» Celostátní závody ČHSO – lyžování – Krkonoše
» Mezinárodní turnaj – bowling – Nový Jičín
» Zimní ozdravný pobyt – Portáš – Javorníky
» Turnaj ve stolním tenise – Prostějov
» Koncert „Chceme žít s vámi“ – Praha
» Mistrovství ČR ČSMPS v plavání – Liberec
» Mistrovství Jižní Moravy ve stolním tenise – Zlín
»  Prodej výrobků – otvírání pramenů – Luhačovice
» Celostátní turnaj ČHSO v přehazované – Dřevěnice
»  Ukázková a prodejní výstava výrobků – Zahrada Moravy 
» Rockový festival „Masters of rock“ – Vizovice
» Pouť na svatý Hostýn
»  Letní ozdravný pobyt – Rožnov pod Radhoštěm
»  Mistrovství Moravy v plavání – Zlín
»  Ozdravný pobyt na Kanárských ostrovech
»  Mistrovství ČR (ČSMPS) ve stolním tenise – Hradec Králové
»  Ukázková  a prodejní výstava výrobků – Muzeum Zlín
»  Vánoční turnaj Naděje – stolní tenis - Zlín
»  Prodej výrobků – Vánoční jarmark - Muzeum Zlín

Cíle do budoucnosti:

» Hlavním cílem je i nadále podporovat především mladé 
lidi s mentálním postižením

» Pokračovat v jednání s městem Zlínem o rozšíření kapacity 
celoročního ubytování klientů

» Zkvalitňovat poskytovanou péči a rozšiřovat sortiment no-
vých výrobků dílen se zajištěním jejich odbytu

Statistický výkaz roku 2005:

Počet ubytovaných v Domě Naděje Zlín .................................. 15
Lůžko pro akutní případy ..................................................................1
Počet ubytovaných v chráněných bytech ...................................3
Počet klientů denního stacionáře ............................................... 50
Chráněné pracoviště zaměstnává  .............................................. 50
Počet zaměstnanců .......................................................................... 20

Kvalitativní hodnocení:

Kvalitu a efektivnost služeb hodnotí především sám klient 
a jeho rodina. O pobyt v denním i celoročním zařízení je stálý 
zájem. Svoji práci srovnáváme s obdobnou činností jiných 
zařízení v naší republice i v zahraničí.

DŮM NADĚJE ZLÍN, CHRÁNĚNÉ BYTY,
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB A DÍLNY

Spolupráce:

Zařízení již několik let slouží jako školící středisko pro studenty 
Střední zdravotnické školy ve Zlíně. Studenti se věnují prak-
tické přípravě a zároveň jsou jim předávány teoretické zna-
losti a vědomosti. Povinnou praxi zde absolvují i studenti 
vysokých škol s pedagogickým zaměřením. Činnost středis-
ka podporuje Magistrát města Zlína, Krajský úřad Zlínského 
kraje, Úřad práce Zlín.
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P O B O Č K A  Z L Í N

Pobočka Zlín

NÁKLADY v roce  2005 (v tis. Kč)  VÝNOSY v roce 2005 (v tis. Kč)

v tom materiálové 1 210,05 v tom příjmy za služby 4 754,27

osobní 9 547,19 dotace od státu 500,47

služby 2 427,50 dotace od samospráv 7 486,10

ostatní 195,51 finanční  a věcné dary 284,28

       v nákladech věcné dary 117,99 ostatní výnosy 182,18

Náklady celkem 13 380,25 Výnosy celkem 13 207,30

Činnost střediska je zaměřena na  poskytování služeb:

» Celoroční komplexní péče o částečně nebo zcela imobilní 
a dementní občany 

» Individuální a skupinové aktivizace a terapie pro seniory

Události v roce 2005:

» Vystoupení dětí ze Zvláštní školy ve Fryštáku
» Návštěva kavárny „U Včelky“
» Výlet do cukrárny „Maruška“
» Stavění „Máje“ s posezením a zpěvem
» Kácení „Máje“ s občerstvením a zpěvem
» Posezení u kávy a zákusků v cukrárně
» Mikulášská besídka – studentky Střední zdravotní školy
» Vánoční vystoupení dětského souboru Vonička
» Každý  měsíc mše svatá s možností svaté zpovědi
» Společné oslavy narozenin se zpěvem a občerstvením
» Canisterapie
» Pravidelné skupinové terapie (muzikoterapie, artetera-

pie, ergoterapie, cvičení, čtení, atd.)

Cíle do budoucnosti:

» Koncem roku 2006 se celý domov přestěhuje do nového 
objektu na zlínském sídlišti Jižní svahy

» Získáme nové prostory pro aktivizace, rehabilitace, tělo-
cvičnu a místnosti pro společné posezení 

» Získáme také jídelnu, která nám doposud citelně chyběla
» Naši zaměstnanci budou mít lepší pracovní zázemí

Statistický výkaz roku 2005:

Kapacita (počet lůžek) ..................................................................... 35
Přechodný pobyt ..................................................................................1
Průměrné roční využití (obložnost) ............................................ 99
Průměrný věk klientů ....................................................................... 83
Zdravotní způsobilost klientů:
Trvale upoutaní na lůžko ................................................................ 12
Mobilní s pomocí nebo pomůckami .......................................... 23

Kvalitativní hodnocení:

Cílem střediska je umožnit našim seniorům vést kvalitní život 
i ve vysokém věku, v situaci nemoci a omezené soběstač-
nosti. Snahou všech zaměstnanců je vytvořit obyvatelům 
podmínky pro důstojný život a poskytnout jim komplex soci-
álních, ošetřovatelských a zdravotnických služeb. Zaměřuje-
me se na  udržování a rozvíjení dosud zachovalých životních 
funkcí s cílem udržet co nejdéle soběstačnost a tím kvalitu 
života obyvatel 

DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ

Kontaktní adresa střediska:
Mostní 4058,  760 01  Zlín
tel.:  577 006 823
e-mail:  zlin@nadeje.cz

Datum založení střediska:  září 1998
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P O B O Č K A  B R N O

Činnost pobočky je zaměřena na  poskytování služeb:

» Bezplatná právní poradna pro seniory
» Pečovatelská služba v domácnostech na území celého 

Brna se sídlem v Brně-Bohunicích,  Arménská 4
» Pečovatelská služba v Domě s pečovatelskou službou v Br-

ně-Bohunicích,  Arménská 4. (dle požadavků obyvatel)
» Půjčovna zdravotnických pomůcek pro zdravotně postiže-

né v Brně-Bohunicích, Arménská 4. Ošetřovatelská péče 
    v domácnostech (domácí péče – home care) po celém Brně 

se sídlem v Brně-Králově Poli, Ptašinského 13
»  Ošetřovatelská péče v domácnostech (domácí péče 

– home care) po celém Brně se sídlem v Brně-Králově Poli, 
Ptašinského 13

» Čtyři denní stacionáře pro seniory v Brně-středu, Brně-Bo-
hunicích, Brně-Řečkovicích a Brně-Vinohradech, dva z nich 
s nabídkou dopravy autem

»  Dům pokojného stáří v Brně-Králově Poli, Ptašinského 13 
(trvalé pobyty)

» Domov pro přechodné pobyt seniorů v Brně-Bohunicích, 
Arménská 2 (tříměsíční pobyty)

» Domov pro přechodné pobyty seniorů v Brně-Řečkovicích, 
Hapalova 20 (tříměsíční pobyty)

» Domov Jiskra naděje pro seniory s pokročilou formou de-
mence včetně Alzheimerovy choroby v Brně-Vinohradech, 
Velkopavlovická 13 (dlouhodobé pobyty)

» Interní a geriatrická ordinace v Brně-Králově Poli, Ptašin-
ského 13

Události v roce 2005:

» Koncem ledna navštívilo sedm obyvatelek Domova pokoj-
ného stáří na Ptašinského  (dále DPS) Zemanovu kavárnu 
v centru Brna.

» V únoru obyvatelé Denního stacionáře (dále DS) a Domo-
va pro přechodné pobyty seniorů (dále DPPS) na Hapalové 
navštívili Mahenovo divadlo.

» Den otevřených dveří v DPPS  Hapalova – 48 návštěvníků.
» Velkonoční besídka v DPS  Ptašinského s evangelickou bo-

hoslužbou.
» Slavnostní velikonoční ekumenická bohoslužba (ŘKC, ČCE, 

ČSCH) v DPPS  Hapalova.
» V březnu v DS a DPPS Arménská „Rukavičkový bál“ s tan-

cem, tombolou a dobrou zábavou.
» Dubnový Den otevřených dveří v DS a DPPS Hapalova – 90 

návštěvníků.
» Divadelní vystoupení „O králi Emanovi přechytralém“, v DS 

a DPPS Arménská – děti ze ZŠ v Bohunicích.
» Květnové vystoupení dětí z MŠ Tučkova ulice ke Dni matek 

v DPS Ptašinského.
» Výlet obyvatel DPS Ptašinského na terasy pod Petrovem.
» Červnová zahradní slavnost v DS a DPPS Arménské s folk-

lorním souborem VALÁŠEK a grilování buřtíků.
» Začátkem léta byla pro klienty upravena (zasklena a zatep-

lena) terasa v DPS Ptašinského.
» Letní hudební vystoupení nevidomých z Chrlic v DPPS 
    a DS  Hapalova a vystoupení cimbálové muziky Litava 
    v zahradě Domova.
»  V Denním stacionáři a Domově Jiskra naděje  se konal 
    v létě Motýlí den (i pro seniory z Vinohradského sídliště). 

Kontaktní adresa pobočky:
Naděje, pobočka Brno,  Ptašinského 13,  602 00  Brno
tel., fax:  541 422 271,  541 422 288
e-mail:  brno@nadeje.cz
účet:  ČSOB a.s., číslo 382397583/0300

Datum založení pobočky:  listopad 1992
Ing. Jan Sláma
oblastní ředitel
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P O B O Č K A  B R N O

Cíle do budoucnosti:

»  Aktivní účast na iniciativách zaměřených na změnu nesmy-
slného a diskriminačního způsobu financování neziskové-
ho sektoru.

»  Pokračovat na činnostech pobočky, směřujících k takové 
úrovni našich služeb, která odpovídá standardům kvality 
sociálních služeb.

»  Připravit se na změny, které vyplynuly pro poskytovatele 
ze zákona č. 108/2006 o sociálních službách.

»  Dokončit stavební úpravy v dpps s ds Hapalova a djn s ds 
Vinohrady.

»  Zlepšit adresnost vzdělávacích aktivit pro jednotlivé za-
městnance pobočky.

»  Stabilizovat situaci ve vedení pobočky.

» V DJn náš spolupracovník Ing. Otto Daněk natáčel video-
záznam jednoho všedního dne, který později získal cenu 
„Zlatý Albert“ při IV. bienale mezinárodního Videofestivalu 
2006 „S vámi nás baví svět“ ve Frýdku Místku.

» Červencové „řecké slavnosti“ v DPS  Ptašinského.
» Zahradní slavnost v DS a DJn  Vinohrady, k tanci hrálo Akor-

deon Trio a obyvatelé i hosti opékali špekáčky.
» Klienti DS  Vinohrady se úspěšně zúčastnili projektu UNICEF   

„Adoptuj panenku a zachráníš dítě“.
» Skupina zaměstnanců pobočky se zúčastnila oslavy 15. vý-

ročí Naděje v Praze u sv. Michala v Jirchářích.
» Zářijové vystoupení pěveckého sboru ÚSP Chrlice v DPS  

Ptašinského. Návštěvníci DS  Ponávka podnikali přes léto 
výlety do okolí Brna (Vranov, Jedovnice, atd.).

» Dne 9. září 2005 podepsal hejtman Jihomoravského kraje 
Osvědčení o akreditaci pro poskytování sociální služby 

    s víceletým financováním těmto našim projektům:
       Domov pro přechodné pobyty seniorů Arménská 2
       Domov pro přechodné pobyty seniorů Hapalova 20
       Dům pokojného stáří, Ptašinského 13
       Pečovatelská služba terén
       Síť denních stacionářů
» Dne 21.10.2005 se uskutečnila ustavující schůze krajské 

pobočky České asociace pečovatelské služby v Jihomorav-
ském kraji. Vedoucí střediska peč. služby pobočky v Brně se 
stala koordinátorkou vzdělávacího programu ČAPS v JmK.

» Dne 6.11.2005 uspořádal I.sbor Českobr. církve evang. 
   v Brně (Červený kostel) benefiční koncert v rámci podpory 

Nadace Divoké husy ve prospěch brněnské pobočky.
» Příjemné podzimní posezení u cimbálové muziky VERONI-

CA v DS a DPPS  Arménská.
» Od začátku zimy 2005 Česká televize v Brně umožňuje 

pravidelně zájemcům – zaměstnancům brněnské Naděje 
účast při natáčení pořadu „Banánové rybičky“ s p. Halinou 
Pawlovskou.

» Dne 3.12.2005 uspořádal sbor Českobr.církve evang. v Pra-
ze-Vinohradech benefiční koncert v rámci podpory Nada-
ce Divoké husy ve prospěch brněnské pobočky.

» Adventní zastavení s hudbou (DS a DPPS Arménské) – vá-
noční písně připravil Klub přátel Cyrilometodějské školy 

    v Brně.

» Dne 13.12.2005 natáčela Česká televize v DPPS Armenská, 
v DJn  Vinohrady a v ordinaci na Ptašinského krátký pořad 
pro Křesťanský magazín.

» Koncert vokálové skupiny OCTIES v DS a DPPS Arménská.
» Dne 16.12.2005 jsme požádali o kolaudaci 1. etapy stav-

by „Odstranění bariér a stavba výtahové zvedací plošiny 
v DPPS Hapalova“. Tato stavební úprava zvýšila kapacitu 
DPPS o 2 lůžka, odstranila 4 a 5-ti lůžkové pokoje a zřídila 
výtahovou plošinu.

» Adventní výlet do Vranova – prohlídka kláštera , mše (spo-
lečný výlet obyvatel brněnských Domovů).

» Předvánoční autobusový výlet na Svatý Kopeček u  Olo-
mouce se mší (obyvatelé  našich brněnských Domovů).

» Ekumenická bohoslužba v DPPS  Hapalova.
» DPPS  Hapalova-pásmo písní – zpívali Moravěnka a p. J. He-

lán.
» Vánoční besídka v DPS Ptašinského
» Krátce před koncem roku 2005 se zprovozňovala stavebně 

upravená sušárna prádla v DJn  Vinohrady.
» V roce 2005 se 77 z celkových 133 zaměstnanců brněnské 

pobočky Naděje zúčastnilo celkem 50 vzdělávacích akcí 
(seminářů, školení, kurzů a konferencí).



18

P O B O Č K A  B R N O

Pobočka Brno

NÁKLADY v roce  2005 (v tis. Kč) VÝNOSY v roce 2005 (v tis. Kč)

v tom materiálové 4 970,12 v tom příjmy za služby 14 373,64

osobní 23 209,86 dotace od státu 150,00

služby 3 940,18 dotace od samospráv 18 238,15

ostatní 1 253,77 finanční  a věcné dary 463,29

       v nákladech věcné dary 358,08 ostatní výnosy 223,74

Náklady celkem 33 373,93 Výnosy celkem 33 448,82

Dům pokojného stáří Ptašinského:  kapacita 26 klientů
Počet klientů........................................................................................ 37
Průměrný věk.....................................................................................  82 
Přiznaná bezmocnost........................................................................25 

Domov Jiskra naděje, Vinohrady: kapacita 31 klientů
Počet klientů........................................................................................ 63
Průměrný věk......................................................................................  83
Přiznaná bezmocnost........................................................................24

Domov pro přechodné pobyty seniorů - Arménská: 
kapacita 27 klientů
Počet klientů........................................................................................ 68
Průměrný věk......................................................................................  83
Přiznaná bezmocnost........................................................................28
Průměrná délka pobytu.................................................................141 

Domov pro přechodné pobyty seniorů - Hapalova: 
kapacita 28 klientů
Počet klientů........................................................................................ 82
Průměrný věk......................................................................................  85 
Přiznaná bezmocnost........................................................................33 
Průměrná délka pobytu.................................................................105 

Síť denních stacionářů: 
Počet klientů.......................................................................................203

Interní a geriatrická ordinace:
Počet léčených pacientů............................................................1 075
Počet půldenních vizit na pracovištích pobočky....................  48               

Kvalitativní hodnocení:

V roce 2005 brněnská pobočka získala osvědčení o akredita-
ci pro poskytování sociální služby od Jihomoravského kraje 
na pět svých projektů, poskytujících sociálně-ošetřovatelské 
služby seniorům. Jde o tři domovy, projekt denních stacioná-
řů a pečovatelskou službu. Projekt  Domov Jiskra naděje ne-
splňoval podmínku tří let trvání své služby seniorům a proto 
se o akreditaci nemohl ucházet. Osvědčení o akreditaci jsou 
předpokladem  příslibu víceletého financování z JmK. Tato 
skutečnost je  pro nás důležitým potvrzením kvality námi po-
skytovaných služeb. Množství zájemců o naše služby a trvalý 
převis poptávky nad možnostmi nabídky je přirozeným pro-
jevem mínění zainteresované veřejnosti o kvalitách sociál-
ních služeb Naděje v Brně. Činnosti pobočky, které směřují 
k postupnému naplňování požadavků Standardů kvality so-
ciálních služeb pokračují a je jich ještě před námi mnoho.
                 
Statistický výkaz roku 2005:

Středisko pečovatelské služby:
Počet klientů v domácnostech ...................................................253
Průměrný věk klientů....................................................................... 79 

Středisko domácí péče:
Počet ošetřovaných pacientů...................................................... 342
Celkový počet návštěv.................................................................8 963

Celkový počet zaměstnanců....................................................... 133
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P O B O Č K A  V S E T Í N

Kontaktní adresa pobočky:
Naděje, pobočka Vsetín,  Kobzáňova 1537,  755 01  Vsetín
tel., fax:  571 415 241
e-mail:  kobzanova.vsetin@nadeje.cz
Účet:  Česká spořitelna a.s., číslo:  1410226349/0800

Datum založení pobočky:  květen 2002
Ing. Eva Ludvíčková
oblastní ředitelka

Činnost pobočky je zaměřena na  poskytování služeb:

» Denní centrum Kobzáňova: Denní péče o děti s mentálním 
a tělesným postižením, klienti ve věku od 3 do 18 let

» Denní centrum Rokytnice: Denní centrum pro mládež se 
zdravotním postižením

Události v roce 2005:

» Účast v soutěži Kouzelná školka
» Zahradní slavnost ke Dni dětí
» Účast na akcích: Den bez barier, Den země, Záření
» Mikuláš, Vánoční Besídka
» Valentýnská párty s účastí kamarádů z  Otrokovic
» Účast na Plavecké štafetě zdravotně postižených 
» Čtyřdenní pobyt na chatě Nivka v Semetíně
» Účast na Mezinárodním hudebním festivalu Plumlovská 

přehrada
» Účast na setkání Dny lidí dobré vůle Velehrad 2005
»  Kolaudace nových bytů našich klientů - Podporované byd-

lení Naděje 

Cíle do budoucnosti:

» Centrum denních služeb v Kobzáňově ulici čeká stěho-
vání do nových prostor

» Vytvořit pro klienty ještě více vyhovující podmínky
» Obě centra denních služeb projdou v roce 2006 hodnoce-

ním kvality poskytovaných služeb
» Pokračovat v partnerské spolupráci na společných projek-

tech s ostatními NNO ve městě Vsetíně

Statistický výkaz roku 2005:

Počet klientů:
Denní centrum Kobzáňova ............................................................ 26
Denní centrum Rokytnice .............................................................. 18

Průměrný věk klientů (Kobzáňova) ................................................6
Průměrný věk klientů (Rokytnice) ............................................... 26

Kvalitativní hodnocení a spolupráce:

Od dubna jsme začali nově poskytovat asistenční službu 
v podporovaných bytech pro 2 klienty. Projekt chráněného 
bydlení jsme realizovali po několikaleté přípravě klientů na 
samostatnější způsob života. 
Pro klienty bylo velkou událostí nastudování divadelního 
představení „O zasloužilém vrabci“, se kterým jsme měli velký 
úspěch na mnoha kulturních akcích pro veřejnost. Naši kli-
enti měli úspěšný rok také ve sportovních aktivitách, získali 
několik cen v plaveckých disciplínách.

Pobočka Vsetín

NÁKLADY v roce  2005 (v tis. Kč) VÝNOSY v roce 2005 (v tis. Kč)

v tom materiálové 257,07 v tom příjmy za služby 559,28

osobní 3 887,73 dotace od státu 427,93

služby 1 309,35 dotace od samospráv 4 336,52

ostatní 35,66 finanční  a věcné dary 268,59

       v nákladech věcné dary 42,14 ostatní výnosy 27,44

Náklady celkem 5 489,81 Výnosy celkem 5 619,76

Kontaktní adresa střediska Rokytnice:
Rokytnice 327,  755 01  Vsetín
tel., fax:  571 419 361
e-mail:  rokytnice.vsetin@nadeje.cz
účet:  Česká spořitelna a.s.,  číslo: 1410901359/0800
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P O B O Č K A  O T R O K O V I C E

Kontaktní adresa pobočky:
Naděje,  pobočka Otrokovice,  Wolkerova 1274,  765 02  Otrokovice
tel., fax:  577 925 140,  577 925 868
e-mail:  otrokovice@nadeje.cz
účet:  Česká spořitelna a.s., číslo 1404621369/0800

Datum založení pobočky:  leden 1993
Ing. Eva Ludvíčková

oblastní ředitelka

Činnost pobočky je zaměřena na  poskytování služeb:

» Celoroční péče o děti, mládež a dospělé s mentálním a tě-
lesným postižením

» Týdenní péče o děti, mládež a dospělé s mentálním a těles-
ným postižením

» Denní péče o děti, mládež a dospělé s mentálním a těles-
ným postižením

» Terapeutické a chráněné dílny

Události v roce 2005:

» Turnaj v bowlingu v Novém Jičíně
» Velikonoční jarmark a DOD CH.D.
» Velikonoční bowling
» Den země u polikliniky v Otrokovicích
» Slet čarodějnic DDM Sluníčko 
» Zájezd Lednice 4+1
» Den v ZOO Brno
» Dětský den Smrďavka Buchlovice
» Trhy Nadace T. Maxové Olomouc
» Den otevřených dveří
» Rekreační pobyt Ramzová
» Rekreační pobyt Chvalčov
» Výlet Rožnov pod Radhoštěm
» Turnaj v šipkách Nový Jičín

Kvalitativní hodnocení:

Rok 2005 byl aktivní a bohatý na události. Domov realizoval 
několik akcí pro veřejnost. Již pravidelně den otevřených 
dveří, jarní velikonoční jarmark, zahradní slavnost, vánoční 
jarmark a několik prodejních dnů chráněných a terapeutických 
dílen domova. Také pro klienty jsme připravili mnoho drobných 
a několik velkých akcí (jarní rekreace a podzimní rekreace, 
výlety, kulturní a sportovní akce).

V tomto roce se nám podařil splnit náš dlouhodobý cíl, 
zakoupili jsme 2 malé byty, které budou sloužit jako chráněné 
bydlení pro 4 naše klienty, chlapce ve věku 20 – 35 let. Tyto 
mladé muže jsme na samostatnější způsob života připravovali 
několik let a věříme, že s asistencí budou schopni zařadit se 
mezi běžnou komunitu v Otrokovicích.

» Mistrovství ČR v plavání
» Přehlídka Motýlek Kopřivnice
»  Přehlídka – „Pohádky z pod peřiny“
»  Vánoční jarmark
»  Vánoční bowling U Mašinky Otrokovice
»  NTM Hvězda plná přání
»  Vánoční strom „A“ Zlín
»  Živý betlém, Kostel Otrokovice
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P O B O Č K A  O T R O K O V I C E

Cíle do budoucnosti:

» Zajistit bydlení  v samostatných bytech v běžné zástavbě 
ještě pro další klienty domova

»  Rozšířit projekt chráněného bydlení při našem domově 
    o další byt 
»  Cílenou asistenční službou umožnit samostatnější způsob 

života dalším klientům
»  Zajistit pro klienty, schopné pracovní rehabilitace, práci 

mimo domov
»  Udržovat spolupráci s otrokovickými firmami

Statistický výkaz roku 2005:

Lůžková kapacita ............................................................................... 44
Průměrné využití lůžek denně ...................................................... 40
Denní pobyt ........................................................................................ 15
Průměrný věk klientů ....................................................................... 27
   

Pobočka Otrokovice

NÁKLADY v roce  2005 (v tis. Kč) VÝNOSY v roce 2005 (v tis. Kč)

v tom materiálové 1 849,56 v tom příjmy za služby 3 092,71

osobní 7 873,05 dotace od státu 458,63

služby 1 486,42 dotace od samospráv 7 776,00

ostatní 1 645,36 finanční  a věcné dary 593,77

       v nákladech věcné dary 223,93 ostatní výnosy 238,56

Náklady celkem 12 854,39 Výnosy celkem 12 159,67

V roce 2005 jsme zajistili pro naše klienty dva ozdravné 
pobyty v moravských horách. Na tyto rekreace se klienti 
velmi těší, jsou pro ně příjemným zpestřením jejich života u 
nás a prosívají jejich zdravotnímu stavu. 
Náš taneční kroužek se zúčastnil několika přehlídek činnosti 
zdravotně postižených, velmi úspěšné bylo jejich vystoupení 
na přehlídce Motýlek Kopřivnice . 
V listopadu 2005 jsme předvedli v kulturním domě Beseda 
v Otrokovicích pásmo písniček a scének na pohádkové téma 
„Pohádky z pod peřiny“. Klienti s pomocí pracovníků nacvičili 
krátké dramatizace nejznámějších pohádek, pohádkových 
písniček a jako host se představili klienti našeho denního 
centra ve Vsetíně s dramatizací pohádky „O zasloužilém 
vrabci“. 



P O B O Č K A  P L Z E Ň

Kontaktní adresa pobočky:
Naděje,  pobočka Plzeň,  Železniční 36,  326 00  Plzeň
tel:  377 456 912,  tel. a fax:  377 443 977
e-mail:  plzen@nadeje.cz
účet:  ČSOB a.s., číslo 174914128/0300

Datum založení pobočky:  listopad 1998
Daniel Svoboda B.Th. 

oblastní ředitel

Pobočka Plzeň

NÁKLADY v roce  2005 (v tis. Kč) VÝNOSY v roce 2005 (v tis. Kč)

v tom materiálové 1 421,01 v tom příjmy za služby 178,61

osobní 1 778,48 dotace od státu a z EU 1 822,34

služby 430,60 dotace od samospráv 692,34

ostatní 102,10 finanční  a věcné dary 1 041,51

       v nákladech věcné dary 990,88 ostatní výnosy 60,23

Náklady celkem 3 732,19 Výnosy celkem 3 731,03

Činnost pobočky je zaměřena na  poskytování služeb:

» Azylové ubytování pro ženy, rodiny a domácnosti  
» Náhradní ubytování pro účely Magistrátu města Plzně
» Školka pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin 
» Volnočasové zařízení pro děti a mládež 
» Potravinová pomoc rodinám i jednotlivcům

Události v roce 2005:

» Změna vedoucího pobočky a oblastního ředitele
» Otevření azylového domu pro ženy, rodiny a domácnosti
» Ukončení projektu „Škola nebo nic“ 
» Dokončení rekonstrukce sociálního zařízení pro děti
» Letní tábor pro děti na ve Skapcích u Stříbra

Cíle do budoucnosti:

» Rozšíření azylového domu pro ženy
»  Provedení rekonstrukce sociálního zařízení v azylovém 

domě
» Úspěšně žádat o finanční prostředky v rámci grantového

schématu SROP
»  Aktivně se účastnit programu komunitního plánování v 

městě Plzeň  

Statistický výkaz roku 2005:

Počet lůžek v azylovém domě pro ženy  ................................... 10 
Počet místností v azylovém domě pro rodiny  ..........................4
Počet místností pro náhradní ubytování  ................................. 13
Průměrný počet dětí předškolního věku  ....................................9
Průměrný počet dětí školního věku ............................................ 21
Průměrný počet zaměstnanců ..................................................... 11

V roce 2005 byly vydána klientům potraviny za 800 tis. Kč 

Kvalitativní hodnocení:

Změnil se způsob užívání objektu, ve kterém Naděje  prová-
dí sociální služby. Naděje převzala celý objekt od Magistrátu 
města Plzně do výpůjčky. Naděje nyní disponuje právem roz-
hodovat o využívání sedmi ubytovacích místností. Postup-
ně se zřídilo deset lůžek pro azylové ubytování pro ženy bez 
domova a čtyři místnosti pro rodiny v sociální nouzi.
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P O B O Č K A  P Í S E K

Kontaktní adresa střediska:
Naděje,  pobočka Písek,  Nábřeží 1.máje 1401,  397 01  Písek
tel:  382 210 117
e-mail:  nabrezi.pisek@nadeje.cz
účet:  ČSOB a.s., číslo 174912106/0300

Datum založení pobočky:  říjen 2001

Činnost pobočky je zaměřena na  poskytování služeb:

» Sociální intervence v rodinách 
» Celodenní poradenská kancelář pro dospělé
» Komunitní práce s dětmi a mládeží
» Duchovní a pastorační činnost
» Protidrogová prevence

Události v roce 2005:

» Došlo ke změně na místě vedoucího Komunitního centra 
» V rámci práce s dětmi byly realizovány 4 naučné výlety
» Děti předvedly svá hudební a taneční vystoupení (v Draží-

cí, Plzni, Českých Budějovicích,..)
»  Výstava výtvarných prací dětí z Písku i Plzně
» V Purkraticích byla provedena velká úklidová brigáda
» Byla zorganizována MISS Roma v kulturním domě
» Děti ze všech středisek se zúčastnily tábora ve Skapcích
» Na závěr roku byla připravena vánoční besídka

Cíle do budoucnosti:

» Zrealizovat přehlídku hudebních a tanečních souborů
» Rozběhnout dopolední klub pro maminky s dětmi 
»  Zajistit osvětovou činnost týkající se rasové diskriminace 
»  Zahájit terénní práci v oblasti vysoké koncentrace sociálně 

potřebných občanů
»   Vybudovat ve středisku Svatoplukova dětské hřiště

Statistický výkaz roku 2005:

Počet kontaktů s klientem ........................................................ 6 698
Počet dětí ....................................................................................... 5 210
Počet dospělých ........................................................................... 1 488
Průměrný počet zaměstnanců ..................................................... 11

Kvalitativní hodnocení:

 V rámci práce s dětmi byla zintensivněna práce v Komunitním 
centru na Nábřeží, kde došlo k velkému přílivu dětí. Zřízení 
nízkoprahového klubu umožňuje věnovat se většímu počtu 
dětí, které řeší hodně problémů, jak ve škole, tak i v rodině. 
V ostatních střediscích je také kladen velký důraz na práci 
s dětmi předškolního i školního věku.

Pobočka Písek

NÁKLADY v roce  2005 (v tis. Kč) VÝNOSY v roce 2005 (v tis. Kč)

v tom materiálové 172,17 v tom příjmy za služby 1 642,68

osobní 2 543,51 dotace od státu 467,45

služby 264,60 dotace od samospráv 887,00

ostatní 39,88 finanční  a věcné dary 7,01

       v nákladech věcné dary 0,00 ostatní výnosy 19,02

Náklady celkem 3 020,16 Výnosy celkem 3 023,16

Seznam středisek provozovaných v roce 2005:

» Svatoplukova, Purkratice a Komunitní centrum Nábřeží
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Ing. Petr Hladík
vedoucí pobočky
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Středisko Nýrsko

NÁKLADY v roce  2005 (v tis. Kč) VÝNOSY v roce 2005 (v tis. Kč)

v tom materiálové 0,00 v tom příjmy za služby 0,00

osobní 12,81 dotace od státu 0,00

služby 0,00 dotace od samospráv 0,00

ostatní 0,00 finanční  a věcné dary 0,00

       v nákladech věcné dary 0,00 ostatní výnosy 0,00

Náklady celkem 12,81 Výnosy celkem 0,00

S T Ř E D I S K O  N Ý R S K O

Kontaktní adresa střediska:
Naděje,  středisko Nýrsko,  U Radnice 81,  817 22  Nýrsko
tel:  376 571 243
e-mail:  nyrsko@nadeje.cz
účet:  ČSOB a.s., číslo 174914128/0300

Datum založení střediska:  listopad 1998
Bohumil Najbert

vedoucí střediska

Činnost střediska je zaměřena na  poskytování služeb:

» Práce s dětmi (klubová činnost, výlety, víkendové akce, 
letní tábory)

» Vzdělávací centrum, kurzy, pastorace, vyučování
» Misijní program (evangelizace, duchovní péče, prodej 

křesťanské literatury)
» Sociální služby, (domácí péče, terénní služba, poradenství, 

šatník)
» Kulturní služby (videoklub, čítárna)

Události v roce 2005:

» Pro zájemce probíhalo vzdělávání, vyučování a pastorační 
péče

» Potřebným byla poskytnuta domácí péče, poradenství 
a ošacení

» Probíhalo promítání  videopořadů, poslech audiopořadů 
    a čtení knih
» Víkendové akce + Letní tábor

Cíle do budoucnosti:

» Získat a proškolit další dobrovolníky
» Získat dárce a sponzory
» Zviditelnit nabízené služby
» Získat vhodné prostory pro poskytovaní služeb 

Statistický výkaz roku 2005:

Vzdělávací centrum .......................................................................... 15
Misijní program .................................................................................. 20
Sociální služby .................................................................................... 15
Kulturní služby .................................................................................... 10
Práce s dětmi ....................................................................................... 37
Děti do 10 let ....................................................................................... 17
Děti nad 10 let .................................................................................... 20

Počet zaměstnanců .............................................................................1
Počet dobrovolníků .............................................................................4
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P O B O Č K A  J A B L O N E C  N A D  N I S O U

Kontaktní adresa pobočky:
Naděje,  pobočka Jablonec nad Nisou
Podhorská 57,  466 01  Jablonec nad Nisou
tel., fax:  483 317 120,  e-mail:  jablonec@nadeje.cz
účet:  ČSOB a.s., číslo 1805381773/0300

Datum založení pobočky:  leden 1999

Pobočka Jablonec nad Nisou

NÁKLADY v roce  2005 (v tis. Kč) VÝNOSY v roce 2005 (v tis. Kč)

v tom materiálové 229,00 v tom příjmy za služby 197,00

osobní 1 367,00 dotace od státu 971,00

služby 375,00 dotace od samospráv 726,00

ostatní 46,00 finanční  a věcné dary 111,00

       v nákladech věcné dary 67,00 ostatní výnosy 0,00

Náklady celkem 2 017,00 Výnosy celkem 2 005,00

Činnost pobočky je zaměřena na  poskytování služeb:

» Denní centrum pro bezdomovce 
» Noclehárna
» Azylová ubytovna

Události v roce 2005:

» Pravidelné biblické hodiny pro klienty
» Spolupráce s městem Jablonec nad Nisou při realizaci pro-

jektu Spolkového domu
» Vánoční program pro klienty pobočky

Cíle do budoucnosti:

» Zprovoznění poradenských služeb v prostorách „Spolkové-
ho domu“ 

» Zřízení lůžkové části pro ženy
» Rozvoj fundraisingu a užší spolupráce s Českou federací 

potravinových bank

Statistický výkaz roku 2005:

Počet klientů .....................................................................................115
Kapacita ubytovny a noclehárny ................................................. 26
Počet poskytnutých noclehů .................................................. 4 706
Počet nasycených v denním centru ...................................... 3 027
Průměrný denní počet klientů v denním centru ................... 18
Průměrný denní počet ubytovaných ......................................... 13

Kvalitativní hodnocení:

Činnost pobočky zahrnuje komplexní integrační program 
s návazností jednotlivých služeb. Je rozvíjen systém vzdělá-
vání zaměstnanců a supervize. Důraz je kladen na neustálé 
zvyšování kvality poskytovaných služeb. 

Jan Vaněček
oblastní ředitel
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P O B O Č K A  M L A D Á  B O L E S L A V

Kontaktní adresa střediska:
Naděje,  pobočka Mladá Boleslav
Štyrsova 918,  293 01  Mladá Boleslav
tel:  326 734 940,  e-mail:  mlada.boleslav@nadeje.cz
účet:  ČSOB a.s., číslo 74336543/0300

Datum založení pobočky:  září 1999
Jan Kurucz

vedoucí pobočky

Činnost pobočky je zaměřena na  poskytování služeb:

» Denní centrum pro bezdomovce
» Noclehárna pro bezdomovce
» Streetwork

Události v roce 2005:

» Po celý rok se konaly pravidelné biblické hodiny pro klienty 
» Rozvoj volnočasových aktivit pro klienty – hudební krou-

žek a videoprojekce
» Vánoční program pro klienty pobočky

Cíle do budoucnosti:

» Nalezení nových možností zprostředkování práce pro kli-
enty

» Rozvoj fundraisingu a užší spolupráce s Českou federací 
potravinových bank 

» Další rozvoj streetworku a vzdělávání zaměstnanců pro 
tuto činnost

Statistický výkaz roku 2005:

Počet klientů .....................................................................................152
Kapacita noclehárny ......................................................................... 12
Počet kontaktů ...........................................................................19 358
Počet poskytnutých noclehů .................................................. 2 083
Počet nasycených v denním centru ..................................... 5  502
Počet zaměstnanců .............................................................................6

Kvalitativní hodnocení:

Činnost pobočky zahrnuje komplexní integrační program 
s návazností jednotlivých služeb. Je rozvíjen systém vzdělá-
vání zaměstnanců a supervize. Důraz je kladen na neustálé 
zvyšování kvality poskytovaných služeb. 

Pobočka Mladá Boleslav

NÁKLADY v roce  2005 (v tis. Kč) VÝNOSY v roce 2005 (v tis. Kč)

v tom materiálové 173,00 v tom příjmy za služby 89,00

osobní 1 369,00 dotace od státu 926,00

služby 267,00 dotace od samospráv 800,00

ostatní 43,00 finanční  a věcné dary 39,00

       v nákladech věcné dary 39,00 ostatní výnosy 1,00

Náklady celkem 1 852,00 Výnosy celkem 1 855,00
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P O B O Č K A  L I T O M Ě Ř I C E

Kontaktní adresa pobočky:
Naděje, pobočka Litoměřice, Želetická 11, 412 01  Litoměřice
tel., fax:  416 797 511
e-mail:  litomerice@nadeje.cz
účet:  ČSOB a.s., číslo 186225637/0300

Datum založení pobočky:  říjen 2003
Aleš Slavíček
vedoucí pobočky

Pobočka Litoměřice

NÁKLADY v roce  2005 (v tis. Kč) VÝNOSY v roce 2005 (v tis. Kč)

v tom materiálové 140,00 v tom příjmy za služby 178,00

osobní 1 580,00 dotace od státu 366,00

služby 114,00 dotace od samospráv 1 229,00

ostatní 27,00 finanční a věcné dary 99,00

       v nákladech věcné dary 10,00 ostatní výnosy 2,00

Náklady celkem 1 861,00 Výnosy celkem 1 874,00

Činnost pobočky je zaměřena na  poskytování služeb:

» Azylový dům pro ženy
» Ubytovna pro těžko přizpůsobivé a sociálně potřebné ob-

čany

Události v roce 2005:

» Pravidelné biblické hodiny pro klienty
» Zapojení do projektu „Strategie sociální inkluze bezdo-

movců v ČR
» Provoz krejčovské dílny pro rozvoj ergoterapie
» Pravidelná činnost volnočasového klubu pro děti Archa
» Vánoční program pro klienty pobočky Statistický výkaz roku 2005:

Počet klientek azylového domu ................................................... 53
Kapacita azylového domu ............................................................. 12
Kapacita ubytovny ............................................................................ 70
Počet poskytnutých noclehů v azylovém domě.............. 3 948
Počet poskytnutých noclehů v ubytovně .........................15 765
Počet zaměstnanců .............................................................................6

Kvalitativní hodnocení:

Činnost pobočky zahrnuje komplexní integrační program 
s návazností jednotlivých služeb. Je rozvíjen systém vzdělávání 
zaměstnanců a supervize. Důraz je kladen na neustálé zvyšování 
kvality poskytovaných služeb.

Cíle do budoucnosti:

» Nalézt další možnosti zprostředkování práce pro klienty
» Další rozvoj volnočasových aktivit pro děti
» Rozvoj fundraisingu a užší spolupráce s Českou federací 

potravinových bank



dvojnásobek k počtu v roce předchozím. Dále to byly 3 kurzy 
dvoudenní a 1 rozvojová dílna. Pokračovaly pobočkové před-
náškové cykly (Praha, Vysoké Mýto, Brno, Nedašov), i když 
s rozdílnou periodicitou. Prioritními oblastmi (kromě dal-
ších) tentokrát byly tyto: odborná teoretická podpora za-
vádění supervize a možnosti vyzkoušení praktických super-
vizních technik a metod ( 113 účastníků), zavádění standardů 
kvality sociálních služeb (394 účastníků) a cíle a poslání Naděje 
(214 účastníků na vzdělávacích seminářích a kurzech). Cel-
kem se vzdělávacích akcí v roce 2005 zúčastnilo téměř 1100 pra-
covníků; každý devátý byl z jiné spolupracující organizace. 
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V Z D Ě L Á V Á N Í

Orientace na kvalitu
Oblast dalšího vzdělávání dospělých (zejména profesně ori-
entovaného) přitahuje v posledních letech zvláštní pozor-
nost. Dochází k zvyšování profesionality a kvality v profesním 
vzdělávání dospělých a to i v prostředí sociální práce. Další 
rozvoj poskytovaných služeb a jejich trvalá dobrá kvalita vy-
žaduje především kvalifikovaný a dobře připravený personál.
A to zejména ten, který se věnuje přímé práci s uživatelem na-
bízené služby. 

Kontaktní adresa:
Naděje, vedoucí vzdělávání
Varšavská 37, 120 00 Praha 2
tel.:  271 741 360,  mobil:  739 217 063
e-mail:  vzdelavani@nadeje.cz

Web:  http://www.nadeje.cz/vzdelavani
Martina Soukupová
vedoucí vzdělávání

Orientace na individuálního pracovníka
Občanské sdružení Naděje za tímto účelem  realizuje již tře-
tím rokem samostatný projekt dalšího cíleného profesního vzdě-
lávání svých zaměstnanců. Díky využití moderních vzdělá-
vacích metod a prostředků tak významně napomáhá  
k dalšímu profesnímu rozvoji každého pracovníka. Podporu-
je jeho identifikaci s cíli a posláním organizace, vytváří roz-
šíření a zkvalitnění využitelných možností dalšího rozvoje 
jeho kompetencí, schopností a znalostí. Respektuje přiro-
zené odlišnosti ve způsobech a formách dalšího vzdělávání 
dospělého člověka, přizpůsobuje se jeho aktuálním potře-
bám a možnostem. 

Otevřená učící se organizace
Většina vzdělávacích seminářů je otevřená, tj. možnost 
zúčastnit se mají rovněž pracovníci dalších nestátních 
neziskových organizací,  poskytující  sociální a soci-
álně – zdravotní služby. To významně podporuje spo-
lupráci mezi těmito organizacemi, napomáhá k sdílení 
know – how a výměně zkušeností z oblasti sociální péče.

V roce 2005 se v rámci projektu profesního vzdělávání usku-
tečnilo 28 jednodenních vzdělávacích akcí, což je téměř 

Cena kvality v sociální péči 2005
Redakcí časopisu Sociální péče ve spolupráci s Radou České 
republiky pro jakost a dalšími partnery byla občanskému 
sdružení Naděje v souvislosti s tímto projektem udělena Zvláštní 
cena v rámci soutěže Cena kvality v sociální péči. Toto ocenění 
se každoročně udílí těm institucím, které poskytovanými službami 
prokazatelně směřují k profesionální péči dle naplňovaných 
standardů kvality sociálních služeb.
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Charakter činnosti Naděje, poskytování sociálních a sociálně-
zdravotních služeb si sám o sobě vyžaduje spolupráci       
s jinými subjekty na různých úrovních. Záměrem od samého 
počátku činnosti je poskytovat kvalitní služby a současně 
být důvěryhodným partnerem zejména veřejné správě, 
ale stejně i jiným poskytovatelům sociálních služeb, 
zahraničním kolegům a dalším osobám. 

V roce 2005 se výrazně posílil význam spolupráce s kraji, na 
které přešlo od státu financování. Přesto nejvýznamnějším
donátorem je stát, zejména prostřednictvím Ministerstva 
práce a sociálních věcí, ale také Ministerstva zdravotnictví, 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva 
kultury. Důležitá je také podpora měst, obcí, městských 
částí a úřadů práce. Novým typem spolupráce je skreening 
území městských částí Prahy 11 a Prahy 5 prostřednictvím 
streetworku a účast na zřízení Spolkového domu v Jablonci 
nad Nisou.

Naděje spolupracuje také na 
projektech financovaných 
z  Evropské unie.  Společným 
dvouletým projektem skupiny 

o rg a n i z a c í  p ra c u j í c í c h  s  b e zd o m ovc i  j e  S t rate gi e 
sociální inkluze bezdomovců financovaná z ESF a státního 
rozpočtu. Připravovaly se další projekty z programu 
ESF, Integrační program a Aktivizace pracovního potenciálu 
v Praze. Z předvstupních fondů Phare byl financován 
projekt Škola nebo nic, který byl  v roce 2005 ukončen, 
a projekt Naděje v EU, který ještě pokračuje. 

Z příspěvků nadací byly financovány další 
menší projekty, zejména od F-nadace systém 
celoživotního vzdělávání zaměstnanců, 
otevřený i pro zájemce, kteří nepracují 
v Naději ,  dále od Nadace Divoké husy, 
Nadace roz voje  občanské společnost i  

- Pomozte dětem, od společnosti Kraft Foods. Dalšími 
nadacemi, které podpořily naše projekty, jsou Nadace 
Terezy Maxové, Nadace Preciosa, Nadace na podporu 

vzdělávání, Nadace Divoké husy, Nadace Umění pro zdraví, 
Nadace nadaných, Nadace Patrik dětem, Nadace Dětský 
mozek, Nadace Euronisa, Nadační fond manželů Livie 
a Václava Klausových, Nadace ADRA, Nadace Charty 77, 
Nadace Terezy Maxové. 

Klienti, zejména děti a lidé s mentálním postižením, se 
účastnili sportovních soutěží a kulturních festivalů, soutěžili 
o Miss Roma, setkali se na Dnu s Městskou policií. Uživatelé 
sociálních služeb však také dovedou dávat, uspořádali 
sbírku dárečků pro děti na Ukrajině, připojili se k akci 
UNICEF Adoptuj panenku a zachráníš dítě a spolupracovali 
na připomenutí Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. 

Naděje dlouhodobě spolupracuje také v sítích a střešních 
organizacích, na regionální, národní i evropské úrovni. 
Je členem České rady humanitárních organizací ČRHO, 
ve spolku poskytovatelů sociálních služeb SKOK, v České 
Alzheimerovské společnosti, v České asociaci pečovatelské 
služby ČAPS, v Českém hnutí speciálních olympiád 
ČHSO a ve Vězeňské duchovenské péči. Na evropské úrovni 
se angažuje zejména v Evropské síti proti chudobě EAPN 
a v Evropské federaci národních sdružení pracujících 
s bezdomovci  FEANTSA.  Pro Evropskou obser vatoř 
bezdomovství EOH, která je součástí FEANTSA, byla 
zpracována Národní zpráva o bezdomovství 2005 a studie 
Proč spí lidé venku a kdo jsou ti lidé (obě jsou v elektronické 
verzi na domovské stránce Naděje).
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A

A. CHAROUZ spol. s r.o. 
ACCUEIL FRANCOPHONE DE PRAGUE
ACTIVA s.r.o.
ADIANA s.r.o.                                              
ADRA občanské sdružení
ADRIANA s.r.o.
ADRIANA - výrobce těstovin s.r.o.
AHOLD Czech Republic a.s.,  Říčany
AK-ATELIER, s.r.o.
Alda Václav
Alexander Jaroslav
Aliachem a.s., Napajedla
ALIKA a.s.
ALLMOND s. r. o. 
Altis Kolín s.r.o.
Aluprint s.r.o., Vsetín
Ambrozová Alexandra, Brno
APAP - JIŘINA HOVORKOVÁ 
APJ PRAHA s.r.o.
ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA
ARIES a.s.
ART SERVIS spol. s r.o.
Asociace PCC s.r.o., Praha
AUGUR spol. s r.o.
Austin Detonator s.r.o., Vsetín
Autodoprava Blinka Josef, Vsetín
AUTOP BOHEMIA spol. s r.o.
AVANTI - MILOSLAVA PROCHÁZKOVÁ
AVAX spol. s r.o.
AVON COSMETICS, spol. s r.o.
AXEL INTERNATIONAL s.r.o.

B

B+K TEXTIL - ZDEŇKA KLÍMOVÁ
BAKESHOP PRAHA s.r.o.
BALÍRNY DOUWE EGBERTS, a. s. 
BAPON - ŠTĚPON s.r.o.
Barum Continental s.r.o., Otrokovice
Bauer Josef
Bažantová
Bártová 
BATIST s.r.o.
BB ART Nakladelství - JIŘÍ BUCHAL
Bedřichová Marie
BEIERSDORF spol. s r.o.
BENA - ING. VLADIMÍR FILIP 
Benda Ivan, Brno
Benedikt František, Ing. 
Beneš Vladimír, Veverská Bítýška
Beňa David
Beránková Renata, Brno

BEST PRINT CZ s. r. o.
BÍBA NÁPOJE s.r.o.
Blaháková Petra, MUDr., Zlín
BLUE ORANGE a.s.
BOHEMIA-PACK SLANÝ spol. s r.o.
BOHEMILK a.s.
BOCHEMIE s.r.o. 
Bohuslavová Anna
Brandová
Brázdilová Margita, Mgr., Lékárna 
Baťov 
BURKHOF KÁVA s.r.o.

C

CaA Moda ČR, v.o.s., Brno
CANTO s.r.o. 
CARREFOUR ČR s.r.o.
CENTROPEN a.s.
Centrum pro zdrav. postižené, Brno
Centrum sociálních služeb Praha 2
CEREPA, a.s. 
Cerepa, a.s. Červená Řečice
Církev bratrská Litomyšl
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
CITIBANK a.s. 
COCA-COLA BEVERAGES ČR, spol. s r.o.
CODAN AGENTURA spol. s r.o. 
Coleman S.I. a.s.
COPY GENERAL s.r.o. 
Cukrářství - Kostelecký a Pazdera, v.o.s. 
CUKROVARY TTD a.s. 
Cybex Distribution s.r.o.
CZ FRUIT, o.d.

Č

ČERMÁK DESIGN, s.r.o. 
Českobratrská církev, Vsetín
ČESKÝ PORCELÁN a.s.
Čokoládovna Carletti s.r.o., Vizovice
Čulík Tomáš, Ing.

D

DAMAN spol. s r.o. 
Daněk Otto, ing., Boskovice
DASTY - STANISLAV PIŠTĚK
DELTA PEKÁRNY a.s. 
DIANA-MRÁZEK-EKO spol. s r.o. 
Dicont a.s., Praha
Doležalová Jitka

DOCHEMA a.s.
Doležal Vlastislav
DIPLOMATICKÝ SERVIS
Druhý sbor Českobratrské církve evan-
gelické v Praze 3
DRUCHEMA v.d.
Dukát INC, a.s., Zlín
DUŠAN LANCIGER & PARTNERS
Dušek Josef , Ing. CSc. 
Dušková Tereza 
Dvořáková Lenka

E

EASTMOP s.r.o.
Ecolab Hygiene, s.r.o., Brno
EDU 2000 s.r.o. 
EKOCHEM COSMETICS - MILOSLAV 
ŠORM 
EKOPRODUKT spol. s r.o. 
EKUMENICKÁ AKADEMIE 
Elblová
EMCO spol. s r.o. 
EMTEX s.r.o. 
EUROBAL s. r. o. 
EUROMEDIA GROUP k.s. 
EVVA spol. s r.o.
Exporanium, spol.s r.o., Brno 
 

F

F-NADACE
FAB a.s.
Farní sbor ČCE, Brno
Farní sbor ČCE, Praha
FAULHAMMER s.r.o.
FEMAX TRADING, spol. s r.o.
Fenclová Miroslava
Fiala Oldřich
Fialová Dagmar
FIDE s.r.o. 
Fikejs Zdeněk
Freosůand Česká Republika a.s.
Fischer Ondřej
Flomag s.r.o., Brno
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. 
FOUR SEASONS HOTELS (CR) s.r.o.
FRANKE s.r.o. 
František Jirsa
Franzová Martina
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G

Galoczová Irena
GEHE PHARMA PRAHA s.r.o. 
Genžová Dana
GIO´STYLE PAP a.s. 
Glass service a.s., Vsetín
GLOBOS BOHEMIA, s.r.o. 
Gořalík František
Grundzová Pavlína 
GTS INTERNATIONAl spol. s.r.o.
Gulyášová
GURMEKO s.r.o. 

H

H. J. Heinz CR/SR a.s. 
Hamberger Jiří
Hamplová Dana
HANIL s.r.o. 
HART tašky s.r.o.
Hanus Robert 
Hečková Mária
Hejkrlík Jiří 
HELLADA s.r.o. 
Help centrum, Olomouc
HENKEL ČR, spol. s r.o. 
Herrmann John
Heryánová Anna
Hoffmannová Helena
HOFFNUNG UND HILFE, e.V.
Holíková Marta
Hoppenstedt Bonnier Information s.r.o. 
Hortová Hana, Brno
Hořčica Miroslav, Hostišová
HOTEL AMBASSADOR - ZLATÁ HUSA  
HOTEL BARCELÓ PRAHA
HOTEL ESPLANADE PRAHA a.s. 
Hradová Blanka, Brno

CH

CHARTER AIR, s.r.o. 
CHIQUITA CR s. r. o. 
Chmelová Lenka
Choceňská mlékárna s.r.o.
Chvojka Tomáš

I

I.D.C. Praha, a.s. 
IDEA PRAHA spol. s r.o. 

IDG CZECH, a.s. 
Indet Safety Systems a.s., Vsetín
IRISA výrobní družstvo, Vsetín
Irová Helena
ISOLIT-BRAVO, spol. s r.o.
Ivanovová Eva

J

J PLUS s.r.o.
Jabatex, s.r.o. Ústí nad Orlicí
JAKOBE a.s. 
Jakubec Ivan, Ing.
Jana Matušincová – MATEX
Janská Vlasta, Brno
JEES s.r.o.
Ježdíková Stanislava 
Jihomaravské pivovary a.s.
Jindráková Markéta
Jirsová Daniela
Jiří Kadlček - KADLO
JOLAVA, spol. s r.o.
Julina Milan
Jungbauer Aleš

K

K + B PROGRES a. s. 
Kadlec Tomáš
Kadlecová 
Kadlecová Martina
KAFFA s.r.o.
KALABRIA, spol. s r.o. 
KAMA s.r.o. 
Karlovarský porcelán a.s.
Karpíšek Oldřich, Brno
Karschner Tomáš, Trutnov
Kazda Vladimír 
KDS SEDLČANY
Klíčkovi 
Klima Vojtěch – E – servis 
Kobylková Anděla, PhDr., Brno
Kocurek Josef
Kočí Emil
KOČÍ v.o.s. 
Kočna Adolf, MUDr. 
Kofecká Marie 
Kollmannová Lidmila
Kolman Petr, Mgr. PhD. 
Komrsková Noemi
Konečná Eva
KONGRESOVÉ CENTRUM ILF a.s. 
KONTINUA, spol. s r.o. 

Korbelová Marie
Kostovi, Brno
Košťanská Jaromíra
Kotík Petr, Ing., Zlín
KRAFT FOODS CR s. r. o. 
Krajči Tomáš, Těšnov
Král Jaroslav 
Krautstengl Alan
KREDO - Regály s.r.o.
Krupa Jan
Křížková Eva
Kučerová Marie 
Kukuruc
Kuncová Marie, Brno
KVĚTINY BELLA - MILENA FOLDOVÁ

L

LABETA s.r.o.
Lacina Petr 
LAGRIS a.s.
Lachmanová Ester
Lakomá Libuše, Brno
LAMIDO a.s. 
Landkašová Jana 
Lapp Kabel s.r.o., Holešov
LASKA DALBOSS s.r.o. 
LAURUS spol. s r.o. 
LE & CO - ING. JIŘÍ LENC, s.r.o. 
LÉKÁRNA U ANDĚLA
Lékárna Bauerová Eva, Brno
LÉKAŘSKÉ LABORATOŘE, spol. s r.o. 
Lemak, s.r.o.
LEMAITRE SAFETY PRODUCTS s.r.o. 
LEON NAKLADATELSTVÍ - JOSEF PAČES
Lesy m.Brna, spol. s r.o., Kuřim
Librová Hana, RNDr, Brno
LINDE TECHNOPLYN a.s. 
Linertová Ivana 
LIRAN spol. s r.o.
Litex servis, Hradec Králové
Litovelská cukrárna, a.s.
Lubňová Ludmila 
Ludvík Jan
Lukešová Ludmila
Lutonská Zdeňka

M

M+M KŘEPINSKÝ
Macek Petr
Macková Jana
Macková Kateřina



32

P O D Ě K O V Á N Í

Magistrát Pardubice
Mahlerová Marcela
Mach drůbež a.s.
Mach Leoš
MAKRO CASH & CARRY ČR s.r.o. 
Malár Luděk
Malena Eberhard
MALTÉZSKÁ POMOC o.p.s. 
MMB Brno( dárci z Holandska)
Majerová Soňa
Mandrét 
Marek Josef, MUDr.
Martin Lysák – JML Fitness Line, Zlín
Martínek
Martíšková Petra 
Maršík Václav
MASTERFOODS k.s.
Matulková Marcela, Brno
MAX1PROMOTION s.r.o. 
Máčalová Lenka, Otrokovice
Máchová Zora, Brno
Mátl Vít 
MCDONALD´S ČR spol. s r.o. 
MCH Reklama A Tisk s.r.o. 
MEDIATEL, spol. s r.o. 
Medková Helena 
MEGAFLEX, spol. s r.o. 
MERIDA HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. 
METROSTAV a.s
Město Brumov – Bylnice
Město Karolínka
Město Slavičín
Město Tanvald
Město Vizovice
MICHAELA
MIKA a.s. 
MILCOM servis a. s.
Mimrová Michaela
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 
Mikala Roman
MLÉKÁRNA HLINSKO, s.r.o. 
MONEX spol. s r.o. 
MORAVSKOSLEZSKÉ CUKROVARY a.s.
MOSTECKÁ UHELNÁ SPOLEČNOST, a.s.
MP TRADING - MIROSLAV PROKOP 
Muchová Vlasta
Muntai Vlastimil
Mužík Václav, Elektro

N

3 N DESIGN - ING. IVA ŘEZNÍČKOVÁ

Nadace Adra
Nadace Dětský mozek
Nadace Divoké husy, Praha
Nadace Charty 77, Praha
Nadace Nadaných
Nadace Patrik Dětem
Nadace Preciosa
Nadace Umění pro zdraví, Praha
Nadace Terezy Maxové
NADAČNÍ FOND manželů Livie a Václa-
va Klausových
Nádvorník Milan, ing.
Nedbal Milan, ing., Brno
Nechutová Hana
Nestlé Česko s.r.o.
NEW DEAL COMMUNICATIONS a.s. 
NORBS s.r.o.
Nováková Anna 
Nováková Helena, ing.,Praha
NVB – Servis s.r.o., Kelč

O

Obec Halenkov
Obec Hostišová
Obec Jablůnka
Obec Janová
Obec Liptál
Obec Lutonina
Obec Svatobořice – Mistřín
Obec Tlumačov
Obec Velké Karlovice
Obec Zděchov
Ojčíková Helena, Ing.
Oláh Vlado 
OPTYS, spol. s r.o. 
Oravcová Ludmila
ORPA a.s. 
Orpa, a.s., Lanškroun
ORRERO a.s.
Orto plus s.r.o., Zlín
OSKAR PLAST s.r.o. 
OSPAP VELKOOBCHOD PAPÍREM, a.s. 
Otakar Moravec, Řeznictví a uzenářství 
OTO ČR s.r.o. 
OVUS PODNIK ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY s.r.o. 
OXALIS s.r.o. 

P

P-KVARTET spol. s r.o. 
Padrtková Hana
PAS, s.r.o. 

Pavlíčková Eva
Pavlišová Věra
PB Alfa s.r.o., Šlapanice
Pellar Jan, ing., Brno
PEMAR spol. s r. o. 
Penam , spol. s r.o., Brno
Peroutka Ferdinand
PERSA a.s. 
PFAHNL Backmittel, s.r.o.
Píšová Věra
Pocová Ludmila 
Pohunková Dagmar, MUDr. 
Polák Jiří 
Poličský seniorát ČCE
Pospíšilová Jana, PhDr.,Brno
Poustková Soňa 
Poza spol. s.r.o.
PRAGOSOJA, spol. s r.o., 
PRAHA CITY CENTER, spol. s r.o.
PRIBINA spol. s r.o. 
PRINTEK - ING. PETR NACHTMAN
Procházková Ludmila 
Provazník Tomáš, Brno
Průšková Věra 
PRVNÍ BALÍRENSKÁ a.s. 
PVT, a.s., Brno

Q

Qinthner 
QUALICHEM, spol. s r.o.

R

RACIO s.r.o
RAM - VEDRALOVI
RECKITT BENCKISER, spol. s r.o.
REGULi s.r.o. 
Reháková Zdeňka, Brno
Rejman Tomáš
Ribeiro Rosa Maria de Lourdes 
RINA s.r.o. 
ROLNICKÁ SPOLEČNOST, a.s. 
ROPO-DRŮBEŽ, s.r.o. 
Rous Surgical, s.r.o., Brno
Rousek 
RTC - ROMAN TORN
RUKONA s.r.o.
Růžička Martin
Ryby, drůbež, polotovary - M. Fuxa
Rylich Rostislav, Brno
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Ř

Řepíková Veronika
Ŕeznictví a uzenářství u Birhanzlů

S

SALVUS - RNDr. MARIE KUTÍKOVÁ 
SASS PRAHA, s.r.o. 
Sdružení pro výchovu a vzdělávání 
Ledňáček, Vsetín
Seidl Pavel
SEKU - ING. ALOIS MEDEK
SHC MANAGMENT PRAGUE s.r.o. 
SIGA a.s., Zlín
Schutz František
Sikrenerová 
Smékalovo pekařství
SINGA s.r.o. 
SKALA CZ s.r.o. 
SKLÁRNY KAVALIER, a.s. 
Skupa Josef, Brno
Sláma Jan, ing., Brno
SLUNAP s.r.o. 
Slunéčková Miroslava, 
SMĚR, v.d. 
SOLO SIRKÁRNA a.s. 
SOLSAN a.s. 
SOMANG, s.r.o. 
Soukupová Martina
SMO a.s., Otrokovice
Sorm Filip 
Speciální škola Litomyšl
Spoustová Ludmila 
SSL ČR s.r.o. 
ST. GEORGE ADMINISTRATION s.r.o.
Stanislav Piecka 
Star Zlín, Napajedla
Staščáková Jiřina
Stavební inženýrská kancelář – Jarosla-
va Votavová
STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC a.s.
Stefan Jeutter 
STRIX Hořice s.r.o.

STYX-UNDERWEAR s.r.o. 
SUNDRAPE spol. s r.o. 
Svárovská Alena 
Svobodová Jana 
SYNERGY MARKETING PARTNERS s.r.o.
Synflex Bohemia s.r.o.

Š

Šídlová Jarmila, 
Šípek Lubomír, Ing., Otrokovice
Škarpa Josef, Ing.
Špačková Sylvie
Štefániková Zdenka 
Štys Dalibor
Štěpán Radek

T

Technické služby města Veselí nad 
Moravou
TEKOIM K. s.r.o. 
Teluria s.r.o.
Terezie Matošková – tiskárna GARA-
MOND
TESCO STORES ČR a.s. 
TEXAT s.r.o. 
THE INTERNATIONAL WOMEN´S Associ-
ation of Prague
Tibor SEDIN
Titarenko 
Tomanec Michal
Tomatex Otrokovice
Tomáš Brožek
Tomáš Pilka, Hodonín
TOMIL s.r.o.
TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. 
Trčálková 
Tylex Letovice,a.s.
Tyndlová Marie
TYRUS s.r.o.
 

U

UNILEVER ČR, spol. s r.o. 
UNIVERZÁLNÍ ZASILATELSTVÍ, a.s.
UNIVERZITA KARLOVA
ÚSTAV JADERNÝCH INFORMACÍ, a. s. 
UTC spol. s r. o. 
Uwe Ralf Pfau
UZENÁŘSTVÍ - TOMÁŠ TUREK

V

V.H.I. čajová s.r.o. 
Václav Kopač 
Vačkář Josef, CSc., Brno
VAMIX ČESKÁ REPUBLIKA - ORGANI-
ZAČNÍ SLOŽKA
VAN GILLERN s.r.o. 
Vandas P. MUDr
Veba, textilní závody, a.s., Broumov
VESEKO, a.s.
VESELÝ-VESELÁ
Vlk Jan 
Volná Marie
VONTROBA - Cestovní Kancelář s.r.o. 
VOSS Zlín s.r.o., Fryšták
Voznica s.r.o., Brno
Vrbka
Vroblová Malvína,Ing. 
VŘÍDLO, v.d. 

W

Wiesner Richard
Wiesnerová Věra
World Media s.r.o.

Z

Zachařová Kamila
ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSVO 
VNITRA
Zdislav Vašíček, Vítějeves
ZDRAVOTNICKÉ PRODEJNY ELIŠKA 
s.r.o. 
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO LIBLICE 
ZERO - ŠÁRKA POKORNÁ
ZET SERVIS spol. s r.o. 
Zikmund Marek, Boskovice
Zlatý Domov, bytové družstvo, Brno
ZLP s.r.o.
Zychová Blanka

Ž

Židek Karel
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Z P R Á V A  O  H O S P O D A Ř E N Í

NÁKLADY v tis. Kč VÝNOSY v tis. Kč

spotřeba materiálu 20 184 úhrady za služby celkem 43 032

spotřeba drobného majetku 3 245

materiálové náklady celkem 23 429  dotace Ministerstva práce a soc. věcí 15 441

dotace úřadů práce 4 163

spotřeba energií 7 159 dotace ostatní ministerstva (MZ,MŠMT) 707

vodné 948 státní dotace celkem 20 311

energie celkem 8 107

dotace kraje 33 255

opravy a udržování 1 543 dotace města, městské části, obce 25 183

cestovné 277 dotace samosprávy celkem 58 438

reprezentace 51

výkony spojů 1 672 dotace od EU 942

nájemné 1 511

stočné 571 úroky celkem 223

stravování pro klienty - dodavatelsky 1 545

likvidace odpadů 650 aktivace materiálu, služeb, majetku 537

vzdělávání zaměstnanců 231

ostatní služby 1 761

služby celkem 9 812 sbírky 89

dary od měst a obcí 734

mzdy zaměstnanců 65 006 finanční dary ostatní 2 509

zdravotní a sociální pojištění zaměst. 22 532 přijaté příspěvky (dary) celkem 3 332

sociální náklady 344

zákonné pojištění odpovědnosti 266 věcné dary 8 987

osobní náklady celkem 88 148

ostatní výnosy celkem 538

odpisy 5 168

pojištění majetku 463

ostatní náklady 1 069

ostatní náklady celkem 6 700

náklady celkem 136 196 výnosy celkem 136 340

AKTIVA v tis. Kč PASIVA v tis. Kč

dlouhodobý majetek 169 632 vlastní  jmění 124 546

oprávky k dlouhodobému majetku -66 266 hospodářský výsledek 143

materiál a zboží na skladě 2 131 fondy 1 121

pohledávky 6 058 závazky 5 401

peníze v pokladně a v bance 24 733 přechodné účty pasivní 5 940

přechodné účty aktivní 863

aktiva celkem 137 151 pasiva celkem 137 151
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H O S P O D A Ř E N Í  V  G R A F E C H

Náklady Výnosy

Zdroje investic Dotace na provoz

Náklady na programy Naděje Náklady na sociální a zdravotní služby
a náklady na vedlejší činnost a správu

Provozní náklady (v tis. Kč) Počet zaměstnanců

Vývoj pohledávek (v tis. Kč) Vývoj závazků (v tis. Kč)

 VÝVOJ V LETECH 1990 - 2005

 ROK 2005

 VÝVOJ V LETECH 1998 - 2005

dotace od ÚP dotace samospráv

dotace z EU
5

  9
finanční a věcné dary

ostatní příjmy

17 19

50

5
ostatní náklady

osobní náklady
65

materiálové náklady
17

náklady na energie
6

náklady na služby
7

19 
dotace MPSV

1
dotace ostat. ministerstev

dotace z EU
1

dotace úřadů práce
5

dotace krajů
42

32
dotace měst a měst. částí

náklady na vedlejší činnost a správu
1

96

3

náklady na sociální služby

náklady na zdravotní služby

20032002200120001999199819971996199519941993199219911990

26 2 205 8 297

23 348
29 746

44 302 55 757

65521

87 009

84 239 86 833

99 666
102 701

113 518 129 520

136 196

2004 2005 20032002200120001999199819971996199519941993199219911990

0 14
56

113

177

249

254

282

347
371

393

386 401

472

2004 2005

507
535

200320022001200019991998

5 253 4 245 4 906 5 211 5 774 6 164 5 257 6 058

2004 2005 200320022001200019991998

12 992
7 712 7 060 6 801 6 872 8 435 6 834

5 401

2004 2005

32

státní dotace + z EU
16

42

finanční a věcné dary
  9

dotace samosprávných
celků

ostatní výnosy

úhrady za služby

1

Program náhradní rodinné péče
118

47

34
Integrační program

Program pro třetí věk

Program pro mentálně
postižené
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