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Žít život s duševní nemocí stojí 
hodně sil a vyžaduje nejen dobrou 
lékařskou péči, ale i pomoc při zvlá-
dání běžných i výjimečných život-
ních událostí. Nabízíme individuál-
ní podporu při zvládání zdravotních 
a sociálních problémů, společenský 
kontakt, komunikaci, náplň volného 
času.

Zkratka VOR znamená: 
Vzájemnost – Opora – Radost 

Naším posláním je pomáhat lidem 
s duševní nemocí žít plnohodnotný, 
samostatný život, ve kterém by moh-
li naplňovat své osobní i společenské 
potřeby. 

Základním nástrojem naší činnos-
ti je individuální práce s uživateli a 
snaha poskytnout co nejvíce mož-
ností a příležitostí pro jejich zapoje-
ní do běžného života. 

Pro některé se stává VOR oázou, 
kam chodí načerpat síly, pro jiné pak 
přestupní stanicí k dalším životním 
cílům.

Jsme zde především pro ty, kteří 
bojují s duševní nemocí již dlouhé 
roky a musí se vyrovnávat s nástra-
hami, které přináší. 

Uvědomujeme si, že život s dušev-
ní nemocí je obtížný, ale také vidí-
me, že je prostor pro proces, které-
mu říkáme úzdrava. 

Úzdrava (anglicky recovery) je 
koncept, který je všeobecně přijí-
mán v péči o duševní zdraví u lidí 
se závažnými duševními poruchami. 
Úspěšně se uplatňuje u nás i v zahra-
ničí a umožňuje člověku využívat 
všech dostupných zdrojů, vnějších i 
vnitřních k tomu, aby se co nejlépe 

vyrovnával s nemocí a žil co nekva-
litnější život. 

Takový přístup vyžaduje koordina-
ci a propojení všech složek, které se 
podílejí na péči o duševní zdraví. 

O něco takového se pokouší refor-
ma psychiatrické péče, která navr-
huje vznik Center duševního zdraví 
tak, aby zde byly propojeny služby 
zdravotní a sociální a byly poskyto-
vány co možná nejblíže lidem, kteří 
je potřebují. 

VOR je připraven se na tomto pro-
cesu podílet a přispět k rozvoji péče 
o duševní zdraví v našem regionu.

Poskytujeme registrované 
sociální služby: 
- Sociální rehabilitace
- Chráněné bydlení

Sociální rehabilitace má pomoci 
lidem s duševním onemocněním roz-
vinout potřebné schopnosti a doved-
nosti, které jim umožní žít samostat-
ným a spokojeným životem.

Za tímto účelem sociální rehabilitace 
nabízí činnosti, které pomáhají dušev-
ně nemocným zvýšit kvalitu jejich 
života.  Náplň a průběh sociální reha-
bilitace je u každého uživatele služby 
individuální. V úzké spolupráci s klíčo-
vým pracovníkem si zájemce o službu 
nejprve ujasní, co sám od služby oče-
kává, z jaké oblasti jsou jeho potřeby 
a jak konkrétně je možno dosáhnout 
žádoucí změny. 

Služba je poskytována v terénní a 
ambulantní formě individuálně i ve 
skupinách. 

Může probíhat jak v zázemí Sdružení 
VOR, tak také v domácnosti klien-
ta, doprovodem na úřady, k lékaři, při 

hospitalizaci v nemocnici apod. 
Klienti ambulantní formy sociál-

ní rehabilitace mohou kdykoli roz-
šířit svou zakázku na terénní formu 
poskytování služby na základě svých 
nových cílů (například potřeba klien-
ta trénovat nácvik činností v domác-
nosti).

Služba chráněného bydlení
Služba chráněné bydlení je určena 

lidem, kteří v důsledku svého dušev-
ního onemocnění a s ním spojenou 
nepříznivou životní situací nezvláda-
jí nebo nemohou zcela samostatně 
bydlet a potřebují podporu sociální 
služby při nácviku a rozvoji doved-
ností a schopností vedoucích k jejich 
soběstačnosti. 

Služba směřuje k tomu, aby člověk 

po jejím ukončení zvládl samostatně 
nebo s nižší mírou podpory bydlet, 
poradit si při řešení běžných den-
ních záležitostí, aby převzal odpo-
vědnost za vlastní rozhodování a 
uměl využívat běžně dostupné služ-
by v komunitě.  

Služba je poskytována jako pře-
chodné tréninkové bydlení po dobu 
šesti měsíců až max. dvou let v plně 
vybaveném bytě určeném pro souži-
tí dvou osob. Podpora pracovníka je 
zajištěna v pracovní dny od 8 do 16 
hod.,  v případě nouzové situace je 
pracovník k dispozici na telefonu. 
Byt není bezbariérový. 
Více na www.os-vor.cz
Komenského 36a, Jihlava
e-mail: os.vor@seznam.cz

 -tz-

PŘÍJEMNÉ prostředí sehrává důležitou úlohu v pohodě klientů VORu. 
 Foto: archiv VOR

Sdružení pro podporu a péči 
o duševně nemocné VOR Jihlava

PŘEDSTAVUJEME

Pro jihlavské seniory Zdravé město 
a sdružení Nebojte se policie v červ-
nu uspořádá branný závod. Z při-
hlášky do soutěže uvádíme:

Datum konání: 23. 6. 2016 od 
09.30 hodin (prezence závodníků).

Start závodu: Restaurace Pančava.
Místo závodu: Trasa vede kolem 

Staré plovárny.
Podmínky závodu: Senior(ka)

starší 60 let, který(á) může být 
doprovázen(a) rodinnými příslušníky. 

Přihlášky zasílejte na: 
nebojtesepolicie@seznam.cz, nebo 
telefonicky na tel. č. 724 954 926 do 
15. 6. 2016.  -tz-

Branný závod pro seniory

V červnu v Jihlavě proběhne vel-
ké dotazníkové šetření. Bude sou-
částí tvorby Strategie pro kulturu, 
volný čas a cestovní ruch města 
Jihlavy. 

Jedná se o strategický plán měs-
ta, jehož cílem je zkvalitnit služby v 
oblasti kultury, volného času a ces-
tovního ruchu a napomoci Jihlavě 
profi lovat se jako metropole Vysoči-
ny, která je atraktivní pro své obyva-
tele i návštěvníky.

 „Pestrost a kvalita nabídky je jed-
ním z předpokladů pro to, aby město 
dokázalo udržet a přilákat mladé lidi, 
kvalifi kovanou pracovní sílu, které se 
mnohým podnikům aktuálně nedostá-
vá, a v neposlední řadě větší množství 
návštěvníků a turistů, kteří každoročně 
na Vysočinu zavítají,“ říká k připravo-
vané strategii primátor města Rudolf 
Chloupek. 

Tištěná verze dotazníku bude sou-
částí červnového vydání Novin jih-
lavské radnice, které jsou distri-

buovány zdarma do jihlavských 
domácností. Obyvatelé budou mít 
možnost dotazník vyplnit také na 
stránkách města www.jihlava.cz. 

Kdo dotazník vyplní, dostane malý 
příspěvek pro osobní bezpečnost 
v dopravě – refl exní pásku s logem 
města Jihlavy. Po ukončení dotazní-
kového šetření bude začátkem čer-
vence vylosováno 10 výherců, kteří 
obdrží hodnotné poukazy na kultur-
ní a volnočasové aktivity:

1. cena – dárkový poukaz do ZOO 
Jihlava v hodnotě 500,- a kredito-
vá vstupenka do DIODu v hodnotě 
300,-

2. a 3. cena - dárkový poukaz do 
ZOO Jihlava v hodnotě 500,-

4. a 5. cena - rodinná vstupenka do 
Rodinného parku Robinson v hod-
notě 499,-

6., 7., 8. cena - volná vstupenka do 
Rodinného parku Robinson pro dvě 
děti v hodnotě 318,-

9. cena - kreditová vstupenka do 

Radnice chce znát názory obyvatel 
na kulturu, volný čas a cestovní ruch

DIODu v hodnotě 300,-
10. cena – dárkový poukaz do 

ZOO Jihlava v hodnotě 200,-
Výherci budou kontaktováni na 

uvedené emailové adresy či telefon-
ní čísla.

Do tvorby strategie a mapování stá-
vající situace se od ledna 2016 zapo-
jila zhruba stovka místních aktérů z 
oblasti kultury a cestovního ruchu. 
Získané názory od obyvatel budou 
klíčovou součástí celkové zprávy o 
stavu kultury a cestovního ruchu v 
Jihlavě.

 „Ta bude dále podkladem pro pra-
covní skupiny, které budou v období 
od srpna do října navrhovat konkrét-
ní opatření a řešení. Do pracovních 
skupin je možné se zapojit na veřej-
ném setkání, které se koná 22. června 
v DIODu od 16 hodin, a je otevřené 
všem, kdo mají o danou problematiku 
zájem,“ zve k účasti náměstek primá-
tora Milan Kolář. Na setkání je třeba 
se registrovat, podrobnější informa-
ce případně podá Lenka Mikletičo-
vá, pište na adresu toto@kvasi.cz.

 -tz-


