
STRANA  18 Aktuality ŽN - ČERVEN 2015

Představit neziskové orga-
nizace si dalo na svých tisko-
vých konferencích za cíl vedení 
města Žďáru nad Sázavou.

 Antonín Zvěřina

 Jako první se představilo Sdružení 
Krajina. Slova se ujal Tomáš Blažek. 

Sdružení Krajina
Podotkl, že sdružení se věnuje 

praktické ochraně přírody. „Jeden 
z našich projektů se jmenuje Obyva-
telé pro přírodu Vysočiny, na který 
jsme získali podporu z Nadace part-
nerství,“ nastínil Blažek. Upozornil, 
že sdružení spolupracuje i s jinými 
neziskovými organizacemi podob-
ného zaměření. 

Snaží se podporovat menší akce, 
jako je například výsadba stromů, 
kterých se může účastnit veřejnost. 
Od roku 2007 se uskutečnilo v rám-
ci Sdružení Krajina 105 akcí zamě-
řených na ochranu přírody v rám-
ci Kraje Vysočina. Účast přesáhla 
tisíc účastníků. Celkem odpracova-
li zhruba 17 tisíc dobrovolnických 
hodin. 

„Těmto neziskovkám jsme rozdělili 
téměř 700 tisíc korun,“ poznamenal  
Blažek. Netajil, že se jedná o velikou 
peněžní částku, ale i malý příspěvek 
organizátorům pomáhá. K předsta-
vení přispívá i výstava, která se koná 
v Knihovně M.J. Sychry. 

Oblastní charita Žďár 
Jako další se slova ujala ředitel-

ka Oblastní charity Žďár nad Sáza-
vou Jana Zelená. „Jedná se o nestátní 
neziskovou organizaci, která poskytu-
je sociální služby a také služby huma-
nitární lidem, kteří se dostanou do 
nějaké nepříznivé životní situace,“ 
vysvětlila. 

Charita dále provozuje služ-
by rodinné a prevence rizikového 
chování. V současné době má 134 
zaměstnanců a hospodaří s roz-
počtem více než 30 milionů korun. 
„Naše organizace působí na území 
okresu Žďár nad Sázavou a poskytuje 
převážně ambulantní terénní služby,“ 
naznačila Zelená. 

Přímo ve Žďáře charita poskytuje 
ošetřovatelskou službu, což je terén-
ní zdravotní služba určená lidem 

chronicky nemocným či lidem se 
zdravotním postižením. Dále se jed-
ná o domácí hospicovou péči, což je 
opět terénní služba.

Ta se zaměřuje na umírající lidi. 
Dále Klub 9 – centrum služeb pro 
podporu duševního zdraví nabí-
zí ojedinělé služby, protože pracuje 
s lidmi s duševním onemocněním. 
A zase se jedná o službu jak ambu-
lantní, tak terénní.

Také osobní asistence je terénní 
služba. Tu charita poskytuje lidem, 
kteří jsou zcela nesoběstační. „Ke 
svému životu nutně potřebují pomoc,“ 
doplnila Zelená.

Nízkoprahové zařízení Ponorka 
se ve městě zaměřuje na děti a mlá-
dež. A opět poskytuje ambulantní a 
terénní službu. Dává zázemí, pomoc 
a podporu mladým lidem, kteří 
chtějí smysluplně využít svůj volný 
čas či řeší svoje problém. 

Centrum prevence realizuje pro-
gramy privátní prevence v základ-
ních a středních školách. „Máme 
nový záměr poskytovat selektivní pri-
mární prevenci, která je určená pro 
třídní kolektivy, ve kterých dochází 
k problémům, třeba v oblasti šikany,“ 
poznamenala Zelená.

Netajila, že se jedná o časo-
vě náročnější práci. Další službou 
je Kopretina – centrum pro rodi-
če s dětmi, které podporuje rozvoj 
rodin. „Tam už pracujeme s rodinami, 
kde nastávají určité problémy, třeba 
jsou sociálně slabé, a my se jim snaží-
me pomoci,“ zdůraznila Zelená. 

Charitní pečovatelská služba 

vhodně doplňuje městskou pečo-
vatelskou službu. Dobrovolnické 
centrum Kambala se zabývá sys-
tematickou prací s dobrovolníky. 
„Připravujeme dobrovolníky nejen 
pro naše zařízení, ale vysíláme je i do 
jiných organizací. Máme i tým, který 
může pomoci například při povod-
ních,“ naznačila Zelená.

Připomněla, že charita provozuje 
i půjčovnu kompenzačních pomů-
cek, která nabízí širokou škálu věcí. 
„Je dost navštěvovaná a myslím si, že 
velice důležitá,“ konstatovala Zelená. 

Další doplňkovou službou je 
náhradní rodinná péče, kdy se cha-
rita snaží podpořit pěstouny. Chari-
ta jim nabízí vzdělávání a v případě 
potřeby zajistí i hlídání dětí. 

Ředitelka Zelená se pak vrátila 
k domácí hospicové péči. „Ta nám 
významně narůstá,“ poznamenala. 
Charita nepomáhá jen těm, kteří 
umírají, ale i těm, kteří o ně peču-
jí. Služba je k dispozici 24 hodin 
denně sedm dní v týdnu, pokud je 
zapotřebí. 

Má čtyři složky, zdravotní, sociál-
ní, poskytuje psychologickou 
pomoc a zprostředkovává duchov-
ní pomoc. U zdravotní složky pra-
covníci spolupracují s odbornými 
lékaři, kteří se touto problematikou 
zabývají.

„Tato složka, pomoc našich sester, je 
zdarma, hradí ji zdravotní pojištění,“ 
poukázala Zelená. Sociální pracov-
nice pomáhají s obsluhou klienta. 
Ta se už hradí.

Sbor Svatopluk  
O Pěveckém sboru Svatopluk se 

rozhovořil dirigent sboru Jan Lán. 
Připomněl, že sbor má 166letou tra-
dici. „Jsme občanským sdružením a 
podle schválených stanov v lednu se u 
nás konají volby výborů. Už několik 
let zůstává ve stejném složení, protože 
není žádný důvod jeho členy měnit,“ 
podotkl Lán.  

Na tomto jednání se také schvalo-
val plán práce na rok 2015. Nazna-
čuje, jakou cestou se sbor bude ubí-
rat, jaký připraví repertoár a také 
koncertní činnost. „Samozřejmě se 
nejedná o nějaké dogma, termíny se 
během roku dolaďují,“ zdůraznil Lán. 

Sbor si také pozval v letošním 
roce hosty. První takový koncert se 
uskuteční v dubnu, kdy by měl spo-
luúčinkovat smíšený pěvecký sbor 
z Uničova. „Velký zájem o společný 

koncert má sbor z Nymburka, který 
by se chtěl zazpívat na Zelené hoře,“ 
nastínil Lán. 

Poukázal, že tato akce se patrně 
uskuteční o žďárské pouti. Největší 
akcí, která sbor čeká do prázdnin, se 
stane vystoupení hostů z Bratislavy. 
Jedná se pěvecký smíšený sbor Can-
tus.

„Patří ke špičce na Slovensku, jsou to 
výborní zpěváci s výborným dirigen-
tem. Mají spoustu ocenění i v zahra-
ničí,“ poznamenal Lán. Připomněl, 
že sbor už ve Žďáře pobýval a moc 
se tam členům líbilo. Proto by si to 
chtěl zopakovat. 

Pěvecký sbor Svatopluk byl loni na 
oplátku pozvaný na Děvín, kde se 
uskutečnily Cyrilometodějské slav-
nosti. Zpívaly tam sbory z  visegrád-
ské čtyřky. Žďárský sbor tam repre-
zentoval Českou republiku. 

„Byli jsme za to velice vděčni. Nejde 
jen o to, co se zpívá, ale také kde se 
zpívá. A na Děvíně je nádherné pro-
středí,“ vzpomínal Lán. Netajil, že 
návštěva Slováků bude organizač-
ně náročná, ale věří, že se celá akce 
uskuteční bez problémů. 

Svatopluk také zazpívá na slav-
nostním otevření rekonstruované-
ho náměstí Republiky. To se konalo 
v sobotu 18. dubna. Lán připustil, 
že sbor rád vystupuje i v obou žďár-
ských farnostech. 

Lán upozornil, že letos má kula-
té výročí Jan Jakub Ryba. Uplyne 
250 let od jeho narození a 200 let 
od jeho úmrtí. „Zvažujeme, co od něj 
nacvičit, zda vůbec. Chápeme, že kaž-
dý sbor se bude těmito výročími zabý-
vat,“ podotkl Lán. 

Připustil, že Žďár má mnoho 
pěveckých sborů, ale málo muzi-
kantů. Sbor využíval orchestr z Bys-
třice na Pernštejnem. „Ten má ale 
letos na Vánoce jiné plány,“ přiznal 
Lán. Zatím není jasné, na koho se 
sbor obrátí.

Doplnil, že nyní má sbor zhru-
ba 35 aktivních členů. Členů je ale 
daleko víc, protože sbor má zájem 
spolupracovat a setkávat se i s členy 
z minulosti. 

„Přibíráme nové zpěváky, a to hlav-
ně muže, protože těch máme oprav-
du nedostatek. Je to způsobené i pra-
covním vytížením. Ale tenhle problém 
nastává už i u dětských sborů. Nemá-
me žádné přehnané požadavky a 
pokud má někdo zájem, rádi ho přiví-
táme,“ dodal dirigent Lán.

TOMÁŠ BLAŽEK – sdružení krajina

Představily se tři neziskové organizace

JAN LÁN - dirigent. JANA ZELENÁ - ředitelka charity.

V Ponorce změnili otevírací dobu
Od března si musí klienti zařízení žďárské charity Ponorka - nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež zvykat na změnu provozní doby. 
„Hlavním důvodem této úpravy byla především snaha přizpůsobit se potřebám 

mladších i starších uživatelů a zvýšení jejich zájmu o využívání služeb Ponorky,“ 
vysvětlila Monika Strnadová, pracovnice Ponorky.

Změna postihla nejvíce pondělí, kdy jsou nyní pro mladší uživatele vyhra-
zeny čtyři odpolední hodiny. Od 12.30 do 14.30 hodin mohou děti přijít na 
klasický klub, bude jim zde poskytnut bezpečný prostor pro trávení volného 
času, doučování, pomoc s domácími úkoly, volnočasové aktivity, pomoc a 
podpora při řešení problémových situací, rozhovory s pracovníky, sdílení a 
kontakt s vrstevníky. 

Další dvě hodiny budou patřit „tvořeníčku“. S dětmi se pracovníci a externí 
lektoři budou věnovat různým aktivizačním činnostem, vždy podle tématiky 
v daném měsíci.

Pro starší uživatele bude pondělní klub otevřen od 17 až do 19.30 hodin. 
Celý klub budou tedy moci využít i uživatelé, kteří mají během odpoledne 
jiné důležité povinnosti a běžně nestíhají docházet do zařízení. Páteční odpo-
lední klub bude otevřen pouze pro starší uživatele.  -zt-


