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„Centrum denních služeb Medou je tu proto, aby každý mohl s potřebnou 
pomocí dosáhnout osobního maxima a prožít celý život v sepětí 

s rodinou a přáteli tam, kde se cítí doma.“ 

 
 

 



 
 

 

 

Vážení přátelé, 

uplynul další rok, s označením 2017, ve kterém se toho mnoho událo. Byl to  pro nás 
rok velmi náročný, dynamický, a dovolím si říci, rok úspěšný.  Vše, čím jsme 
v uplynulém roce prošli, považuji za velmi významné – posunulo nás to zase o krok 
dále. Věnujte proto, prosím, část svého času zhlédnutí zprávy o činnosti naší 
organizace, a posuďte sami, jak se nám práce dařila.     

Za nejvýznamnější osobně považuji přestěhování centra do nových, potřebám klientů 
vyhovujících prostor. Stalo se tak díky vstřícnosti a pochopení potřeb našich klientů 
ze strany představitelů města Humpolec. Upřímné díky patří také zástupcům MPSV, 
Kraje Vysočina a dalším partnerům, bez jejichž podpory by naše počínání nebylo 
možné. 

V roce 2017 jsme také realizovali celou řadu společenských, kulturních či sportovních 
aktivit. Na mnoha dalších jsme se organizačně podíleli. Více se dozvíte na dalších 
stránkách této výroční zprávy. 

Děkuji všem spolupracovníkům za jejich pracovní nasazení a aktivitu. Jejich činnost 
přispěla k tomu, že si v organizaci udržujeme vysoký profesionální standard. 

Rozloučili jsme se s kolegy, kteří nezvládli vysoké nároky kladené na zaměstnance 
CDS Medou. Při výběru nových kolegů jsme měli šťastnou ruku, velmi rychle se 
zapojili do práce organizace a složitou problematiku sociální práce si brzy osvojili. 

Pevně věřím, že dobrá nálada a chuť do práce nám všem přetrvá i do dalších let. 

Věřím, že i následující rok bude plný očekávání, spokojenosti, životní energie a 
nových zážitků. Vstupujeme do třetího roku existence naší organizace. Věřím, že jste 

stejně, jako my, do tohoto roku vykročili správnou nohou, ve zdraví a plní nadšení a 
pozitivní energie. Přeji, aby nové dny přinesly další výzvy, rovnováhu, úctu, lásku, 
pokoru a radost. 

 

 

Mgr. Zuzana Žaloudková 

ředitelka CDS Medou 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Milí přátelé, 

velmi ráda naváži na slova naší paní ředitelky. Za organizaci, jako takovou, považuji 
za přínosné zejména to, že se jako služba rozrůstáme, co do počtu klientů a nabídky 
poskytovaných služeb.  

Poskytujeme služby pro klienty z Humpolce a okolí a od konce roku naše centrum 
navštěvují také mladí lidé z Pelhřimova. Služby naší organizace vyhledali také klienti 

z chráněného bydlení Domov Jeřabina, kteří si u nás našli zázemí v rámci naplnění 
svého volného času. Pořádáme společné akce a všem našim klientům bychom chtěli  
jejich čas naplnit tak, aby ho trávili smysluplnými aktivitami, které budou rozvíjet jejich 
stávající dovednosti a podporovat jejich individualitu. 

Poskytujeme služby také klientům s poruchou autistického spektra. O tyto služby je 
velký zájem a jsme tomu rádi, že naše služba se v této oblasti může 
profesionalizovat. 

Za největší úspěch v roce 2017 považuji nárůst počtu klientů a skvělý pracovní tým.  

 

 

Mgr. Helena Kratochvílová 

zástupkyně ředitelky CDS Medou 
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1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Zapsaný spolek Medou z.s. je nestátní neziskovou organizací, která vznikla 

z iniciativy rodičů a přátel zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí s cílem 
pomoci jim zapojit se do života běžné společnosti. 

Název: Medou z.s. 

Sídlo: Svatopluka Čecha 665, 396 01Humpolec 

Statutární zástupce: Mgr. Zuzana Žaloudková, předsedkyně spolku 

Telefon: +420 606 669 229 

E-mail: medou@post.cz 

IČO: 03718981 

Právní forma: evidovaná právnická osoba 

Registrace: 3845565 

Místo poskytování služby: U Nemocnice 692, 396 01 Humpolec 

Číslo účtu 107-9664100267/0100 

 

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MEDOU 

CDS Medou je registrovaná sociální služba. Provoz CDS Medou byl zahájen 1. září 
2015. CDS Medou disponuje pověřením Krajského úřadu Kraje Vysočina k výkonu 
služby veřejně prospěšného zájmu a bylo zařazeno do krajské sítě poskytovatelů 
sociálních služeb. 

Poslání služby: 

Posláním CDS Medou je poskytovat kvalitní sociální službu s respektem a úctou 
k člověku. Vytvořit takové prostředí, kde mohou lidé se zdravotním postižením 
v bezpečném prostředí prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní den s ostatními.  

Komu pomáháme: 

Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením 
a autismem (a s tím souvisejícím atypickým chováním) ve věku 6 do 60 let, kteří jsou 
v souvislosti s životem s postižením ohroženi rizikem vzniku nepříznivé sociální 
situace či se již v této situaci nachází. Nepříznivou sociální situací rozumíme 
například: možnou izolaci člověka od společenství vrstevníků, znevýhodnění 
v nabídce aktivit pro volný čas (např. výtvarných, sportovních, hudebních). 
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2.  O NÁS 
 

Centrum denních služeb Medou poskytuje od samého začátku široké spektrum aktivit 
za účelem prevence sociálního vyloučení lidí se zdravotním postižením. 
Zaměřujeme se především na podporu smysluplného a aktivního trávení volného 
času ve společenství vrstevníků. Důraz klademe na individuální a lidský přístup, 
dialog s klienty i jejich rodinami i na příjemné prostředí.  

Prostřednictvím skupinové či individuální podpory v zájmových aktivitách, rozvojem 
samostatnosti či udržováním stávající úrovně v oblasti hygienických, pracovních a 
sociálních kompetencí se zařízení snaží o integraci uživatelů do běžné společnosti. 

CDS nabízí svým uživatelům prostor a podporu pro udržení a zdokonalování již 
nabytých znalostí i praktických dovedností (příprava pokrmů, sebeobsluha, 

nakupování, manuální činnost, psaní, čtení, počítání). V programové nabídce centra 
je výtvarný, hudební i divadelní klub. Nezapomínáme ani na sport, odpočinek, 
relaxaci. 

Fungujeme transparentně, společensky zodpovědně s respektem k potřebám 
každého, kdo potřebuje naši pomoc. 

Maximální okamžitá kapacita služby byla v minulém roce 12 klientů. Díky 
vzrůstajícímu zájmu o naši službu dochází k jejímu navýšení.  

 

Medou je stálým členem ASOCIACE POSKYTOVATELŮ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÉ REPUBLIKY. 

 

 

 

 

2.1. CÍLE SLUŽBY 
a) Zachovat a zlepšovat si stávající dovednosti používané v běžných činnostech. 
b) Potřebná podpora při sebeobsluze – péče o zdraví a hygienu. 
c) Trávit svůj čas dle svých přání a možností. Prožití dne dle svých představ a možností 

včetně toho být užiteční pro své okolí. 
d) Uspokojivé vztahy s lidmi v blízkém okolí a na veřejnosti.  
e) Potřebná podpora s institucemi (úřady, lékař, škola). Podpora uživatelů ve využívání 

místních institucí a běžně dostupných služeb. 
f) Rozhodnout se a prosazovat vlastní vůli a přání samostatně nebo s naší pomocí 
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2.2. NABÍDKA AKTIVIT CDS MEDOU 
 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
 pomoc při osobní hygieně nebo  

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
 poskytnutí stravy, 
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
 sociálně terapeutické činnosti, 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  

a při obstarávání osobních záležitostí   

 

NÁCVIK PRACOVNÍCH A SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ 

Klienti v dílně nacvičují své pracovní dovednosti a prohlubují pracovní návyky při 
práci s keramickou hlínou, voskem a mýdlovou hmotou. Každý klient dělá takovou 
práci, která odpovídá jeho možnostem a dovednostem, a ty postupně rozvíjí. Práce s 
klienty je individuální. Snažíme se, aby nácvik pracovních dovedností šel ruku v ruce 
s rozvojem samostatnosti klienta.  

NÁCVIK SEBEOBSLUHY 

Uživatelé naší služby se učí postarat sami o sebe. Každý týden nacvičujeme vaření, 
zacházení s přístroji a pomůckami, úklid, péči o domácnost. V rámci seberozvoje 
dbáme na to, aby se dokázali zorientovat ve společnosti, učíme je zvládat situace, 
jako jsou nakupování, jednání s úřady, práce s počítačem a další.  

Naše péče a podpora se odvíjí od zcela konkrétních požadavků každého klienta.  
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Uvedené aktivity probíhají individuální nebo skupinovou formou. Zahrnují základní 
činnosti v návaznosti na legislativní požadavky zákona o sociálních službách. K 
tomu, aby se dařilo pracovat na naplňování stanovených cílů směřujících k rozvoji, je 
třeba, aby činnosti na jednotlivých aktivitách byly samy o sobě motivací.  

Aktivity musejí být zábavné a natolik poutavé, aby klienti na ně docházeli rádi a aby 
jim na nich prováděná cílená práce přinášela radost. Jedině tak lze docílit efektivní 
spolupráce a pokroků. 
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2.3. ROZVOJ SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTI U DĚTÍ 
 

Na základě zájmu ze strany rodičů dětí s poruchou autistického spektra jsme zaměřili 
svoji činnosti na problematiku rozvoje komunikačních a sociální dovedností dětí 
mladšího školního věku s autismem. 

 Nácvik sociálních dovedností zaměřujeme 
na následující oblasti: 

 komunikace 
 spolupráce 
 paměť 
 emoce 
 abstraktně vizuální myšlení 
 pohybově koordinační dovednosti 

Pravidelné nácviky probíhají v pravidelných lekcích jedenkrát týdně, případně dle 
potřeby rodiny. 

 

2.4. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY 
 

CDS Medou poskytuje - kromě základních činností stanovených zákonem - také další 
fakultativní činnosti, které pomáhají naplňování cílů služby: 

 ranní svoz klientů 

 přeprava klientů při vyřizování osobních záležitostí 
 rekondiční masáže 

 

CDS Medou v číslech v roce 2017 
 

25 uzavřených smluv s klienty 

12 denní kapacita služby 

10 655 hodin přímé péče 
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Jsme rádi, že se naši práci dostává pozitivního hodnocení nejen ze strany 
veřejnosti a našich partnerů. Těší nás především spokojenost klientů služby, 
ale také jejich  rodičů nebo zákonných zástupci. 

 

„Se službami CDS Medou jsme byli 

nadmíru spokojeni. Jendovi se 
dostávalo výborné péče a zacházení, 
které vzhledem ke svému postižení 
potřeboval. Jezdil i chodil na výlety s 
ostatními kamarády,  kde vše probíhalo 
v pořádku a užíval si to. 

Všichni pracovníci i ostatní klienti se 
mu snažili ve všem pomáhat. Zejména 
kamarád Dominik a Andrej mu byli 

velkou oporou. Vedení organizace se 

nám snažilo vyjít vstříc ve všech 
situacích.  

Tímto bychom chtěli za celou rodinu 

poděkovat kolektivu Medou za všechny 
skvěle poskytnuté služby. 

Centrum denních služeb Medou 

pomohlo Jendovi v jeho rozvoji i 

společenském prosazení. Lepší služby 
denního centra jsme si nemohli přát.  

Za celou rodinu Roman Moravec – 

opatrovník 
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3. SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ 
 

V rámci CDS Medou poskytujeme základní sociální poradenství, jehož smysl tkví 
zejména v řešení nepříznivé sociální situace našich klientů a jejich rodin. V loňském 
roce 2017 se nám podařilo v rámci sociálního poradenství podpořit několik klientů 

v  získání státních příspěvků pro osoby zdravotně tělesně postižené (PnP a OZP).  

V rámci sociálního poradenství podporujeme rodiny s dětmi poruchou autistického 
spektra. Poradíme jim např., na co mají nárok,  a kde,  v případě potřeby,  najdou 

odbornou pomoc. 

Dále jsme v loňském roce zažili odchod klienta s poruchou autistického spektra a 
poznali jsme, jak je nesmírně těžké a skoro neřešitelné najít vhodné zařízení, které 
by vyhovělo podané žádosti a okamžitě by klienta umístilo a řešilo tím, nepříznivou 
životní situaci celé rodiny.  

Sociální poradenství je poskytováno v rámci CDS bezplatně vždy po telefonické 
nebo osobní domluvě se sociální pracovnicí organizace. 

 

4. VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Vzdělávání v Medou jsme zaměřili především na zvyšování kvality sociálních 
služeb, a to jak po stránce organizační, tak i odborné.  

V roce 2017 jsme navázali na 
úspěšná vzdělávací setkání se 
zkušenou lektorkou paní Ditou 
Vojířovou ze společnosti TUDY 
TAM. Zkušená lektorka nám 
předávala zkušenosti ze své 
praxe a revidovala metodiky, 

které jsme v průběhu roku tvořili. 

 

Zpětně lze konstatovat, že týmové vzdělávání nám přineslo cenné sebepoznání 
i mnoho pozitivních změn v našem myšlení i v přístupech k sociální práci. 
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5. NÁŠ TÝM 
 

Helena KRATOCHVÍLOVÁ 

zástupkyně ředitelky, sociální pracovnice CDS Medou 

„Je radost vidět každý den šťastné lidi, kteří mají možnost prožít 
plnohodnotný den se svými vrstevníky. Den, který mají smysluplně 
naplněný aktivitami, které rozvíjejí jejich dovednosti. Do Medou 
přicházejí s radostí a naší prací je, aby i s radostí odcházeli. 

 

„Vzhledem ke své pozici v organizaci bych chtěla, aby se dařilo plnit cíle organizace 
a to tak, aby každý náš klient měl pocit, že se v Medou má možnost rozvíjet 
vzhledem ke své individualitě, je užitečný pro sebe i pro své okolí.“ 

 

 

 

Miroslava ZAVADILOVÁ 
ekonom organizace 
„V Medou zodpovídám za administrativní úkony související s 
čerpáním financí na provoz služeb – spolupracuji na sestavování 
rozpočtu, sleduji čerpání financí, sestavuji účetní uzávěrku 
organizace a podílím se na sledování realizace jednotlivých 
projektů.“ 
 

 

Eva LACINOVÁ 
pracovník v sociálních službách 
„Každý z klientů je úplně jiný a každý potřebuje každý pomoc v 
něčem jiném a jiným způsobem. Všechny naše klienty dobře 
známe, a tudíž jim dokážeme velmi individuálně pomáhat a zároveň 
je  správně motivovat tak, aby měli chuť být co nejvíce soběstační. 
A samozřejmě je nutné respektovat jejich limity vyplývající z 
postižení.“ 
 

 

Martin RAJDLÍK 
pracovník v sociálních službách 
„Těší mě práce v našem kolektivu, těší mě, že jsem tu pro někoho, 
kdo mě opravdu potřebuje a já mu můžu pomoct smysluplně prožít 
dopoledne, den, týden, měsíc.... Chtěl bych být platnou součástí 
našeho týmu a vytvářet v Medou prostředí, kam se naši klienti i my 
budeme rádi vracet 



 
 

9 

 

Petra BERÁNKOVÁ 
pracovník v sociálních službách 
„Mám radost z každé vytvořené věci, z každého obrázku, který se 
nám povede a hlavně z toho, že klienty práce se mnou baví. Těší 
mne vidět u každého pokroky, které dělá nejen v malování, ale i 
v kontaktu se zákazníky v obchůdku. V budoucnu bych do našeho 
tvoření ráda zařadila prvky arteterapie, která mne zajímá, chci ji 
studovat a posune nás zase o krok dál.“ 
 

 

Petra ZUKALOVÁ  
pracovník v sociálních službách 
„Práce ve skvělém kolektivu mi přináší radost a naplnění života, 
samozřejmě také nové znalosti a zkušenosti. A hlavně zamyšlení se 
nad životem: radovat se z maličkostí a život si užít každou vteřinou. 
Podílím se především na zajištění chodu terapeutického obchůdku.“ 

 

Nikola ŠTĚPNIČKOVÁ 
pracovník v sociálních službách 
„Medou jsem poznala v roli klientky a nyní jsem zde našla svoji 
práci s přátele. Na pozici pracovníka v přímé péči se podílím o 
každodenní práci s klienty. Vážím si skvělého kolektivu i možnosti 
neustále se vzdělávat.“ 
 
 

 

Václav HAVEL  
pracovník v sociálních službách 
„V Medou mě při první návštěvě oslovil skvělý kolektiv. Práce mi 
přináší radost, nové znalosti a zkušenosti do života. Učím se od 
zkušenějších kolegů. Jsem rád, když dokážu klienty motivovat a 
individuálně jim třeba poradit.“ 

 

6. PRAXE STUDENTŮ 
Těší nás, že si naši organizaci v uplynulém roce vybralo pět  studentů pro výkon svojí 
studijní praxe. Odborná praxe je klíčovou součástí studia sociální práce, jejím  cílem 
je zprostředkovat studentům zkušenost se sociálními vztahy a způsoby práce 

v organizaci. Naší snahou je  umožnit studentům, aby si prakticky vyzkoušeli metody, 
se kterými se seznámili teoretickým studiem, poskytovat příležitosti, aby studující 
konfrontovali své teoretické představy o sociální práci s jejich praktickou realizací 
a stimulovat proces identifikace studentů se sociální prací jako profesí. 
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7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
 

Hlavním posláním projektu je umožnit lidem s 
postižením osvojit si sociální dovednosti a 
návyky potřebné pro začlenění se do běžného 
způsobu života. Práce v obchodě pomáhá našim 
klientům rozvíjet především komunikační 
schopnosti, samostatnost, zodpovědnost a další 
znalosti a dovednosti, díky kterým se v budoucnu 

uplatní na otevřeném trhu práce.  

 

Obchůdek pro radost si našel své stále zákazníky a výrobky z dílen Medou se 
s úspěchem prodávaly také na veřejných trzích. Dárkové a upomínkové předměty si 
v Medou začaly objednávat pro své partnery i zástupci místních firem. 

 

OBCHŮDEK PRO RADOST NABÍZÍ:  

 

 ručně dělaná mýdla 

 výrobky z keramiky 

 výrobky z pedigu 

 textilní polštáře 

 drátkované zboží 
 svíčky 

 medové perníky 

 drobné dárkové předměty 

 sezónní dekorace 

 čerstvé domácí pochoutky pro psy 

 

Obchůdek pro radost má své sídlo v centru města na rohu ulic 

Masarykova a Svatopluka Čecha. Denně od 8 do 16 hodin zde 
zákazníky obsluhují klienti naší služby za podpory pracovníků v přímé 
péči.  

Finanční prostředky získané z doplňkové činnosti byly použity na 
nákup materiálu a vybavení terapeutických dílen.  
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8.  SPOLUPRÁCE 
 

Důležitým předpokladem pro kvalitní a individuálně 
zacílenou odbornou péči byla také v loňském roce 
spolupráce CDS Medou s řadou odborných pracovišť 
i poskytovatelů sociálních služeb, a to jak na 
regionální, tak i na celostátní úrovni. 

Mezi naše stálé partnery patří také děti a pedagogové 
z mateřské školy Kindergarten Bambi, se kterými jsme se 
zúčastnili řady společných projektů. 

Vážíme si partnerství s dětmi i ze základních škol 
z Humpolce. Jedním z mnoha  dokladů příjemné 
spolupráce je  práce na úspěšném celostátním projektu 
Srdce s láskou darované. 

 

 

9.  POTRAVINOVÁ BANKA 
 

Důležitým partnerem naší organizace je 

Potravinová banka Vysočina. Činnost 
potravinové banky se řídí Chartou evropských 
potravinových bank, kdy je cílem zdarma 
získávat potravinové a zemědělské přebytky 
a příspěvky shromážděné v potravinových 
sbírkách, účelně vydávat takto získané 
potraviny potřebným cílovým skupinám 
prostřednictvím sítě místních organizací a 
podporovat solidaritu mezi lidmi a zvyšovat 
povědomí, jak neplýtvat potravinami. Při této 
příležitosti Medou aktivně spolupracuje 

s Úřadem práce v Humpolci. Také v loňském roce jsme se zapojili do celonárodní 
potravinové sbírky organizované Českou federací potravinových bank. 
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10. REALIZOVANÉ PROJEKTY  

 

Galavečer SVĚTLA RAMP 

Galavečer s názvem Světla ramp byl unikátním projektem, jehož součástí byla módní 
přehlídka, kdy se v roli modelek a modelů předvedli klienti naší služby.  

Cílem akce bylo: 

 přenést zážitek, být hlavní hvězdou večera na ty, s kterými pracujeme, na ty 
kterým se pozornosti v životě příliš nedostává, a když už ano, tak to nebývá 
pozornost žádaná. 

 umožnit rodinám, vidět svého dospělého syna či dceru „v záři reflektorů“  
 ukázat našim podporovatelům, komu vlastně jejich peníze jdou a jaký to má 

smysl 

Galavečera Světla ramp, který se konal 
díky podpoře Ing. Petra Hendrycha 
v reprezentativních prostorách Fabrika 

hotelu se zúčastnilo bezmála 200 diváků. 
Před zahájením programu se rychle  
zaplnila všechna místa k sezení a začínal 
se pomalu zmenšovat prostor pro 
samotnou módní přehlídku. V tu chvíli 
jsme se cítili opravdu šťastní. Večer byl 
příležitostí poděkovat všem, kteří stáli 
u vzniku našeho projektu.  
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Společné doprovázené poutě 

V loňském roce jsme několikrát přijali pozvání organizace KRUHCENTRUM 
Humpolec ke společným doprovázeným poutím. MEDOU se snaží přinášet do 
společnosti témata jako tolerance, respekt k individualitě a schopnost přijímat 
druhého takového, jaký je.  Jsou to hodnoty, které se dotýkají kvality života každého 
jedince i celé společnosti. Lidé s postižením každý den čelí sociálním i psychickým 
bariérám nebo předsudkům spojeným s postižením. V podobných akcích vidíme 
velký smysl vzhledem k prevenci těchto negativních společenských jevů. 

  

 

Výlety a exkurze 

Jedním z důležitých cílů naší organizace je zprostředkování kontaktů se 
společenským prostředím. Naplňujeme je mimo jiné celou řadou kulturních a 
společenských akcí, ale také výletů a exkurzí.  

S velkou radostí a očekáváním a očekáváním jsme přijali pozvání pana Milana 

Dočkala, jednatele společnosti ADORES Humpolec ke společné návštěvě zámku ve 
Světlé nad Sázavou. 
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Spolupráce s RC Cipísek 

 

Ve spolupráci s maminkami a dětmi 
z Rodinného centra Cipísek byla 
v uplynulém čase organizována celá řada 
nesmírně příjemných akcí. Letos poprvé 
se CDS Medou připojilo k RC Cipísek, 

aby společně připravili dětský karneval 
nebo oslavu Mezinárodního dne dětí. 

 

 

 

 

Během léta několikrát ožily prostory CDS Medou kavárenským ruchem. Vznikala zde 

improvizovaná kavárna, kde se hosty staly maminky z rodinného centra Cipísek a 
hostiteli klienti naší služby. Projekt naší klubové kavárny nabízí lidem s postižením 
podporu v rozvíjení základních pracovních a sociálních dovedností, zvyšování 
samostatnosti, zodpovědnosti a sebevědomí, kdy se klienti podílejí na obsluze, práci 
s kávovarem, přípravě nápojů, občerstvení, zajištění servisu a úklidu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za neúspěch považujeme fakt, že s přechodem RC Cipísek pod organizaci Středisko 
volného času tato oboustranně prospěšná spolupráce zanikla. 
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Férová snídaně 

 

Myšlenka Férové snídaně je velmi prostá: sejdete se v parku se známými, sousedy, 
kamarády nebo rodinou a společně posnídáte fairtradové a lokální suroviny. 
Jednoduše a zároveň příjemně tak oslavíte Světový den pro fair trade a dáte najevo 
svůj zájem o téma spravedlivého obchodu a odpovědné spotřeby vůbec. 

 

 Tým CDS Medou se s velkou 

radostí připojit se k organizátorům 
tohoto piknikového happeningu a 
„posnídali “ jsme společně s přáteli 
v krásném prostření městského 
parku vedle našeho centra. Dali 

jsme tak najevo, že nám nejsou 
lhostejné podmínky, za jakých se 
produkuje a obchoduje zboží, které 
běžně spotřebováváme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme rádi, že se dlouhodobě daří při provozu naší organizace aplikovat 

environmentální zásady – třídíme odpad, šetříme materiálem i energiemi. 
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STANICE OCHRANY FAUNY PAVLOV 

 

Partnerství, které nás velmi oslovuje, směřuje do Stanice Pavlov, 
která poskytuje péči hendikepovaným živočichům. Velkou 
výzvou je oboustranná ochota ke spolupráci, skvělí lidé, užitek 
pro obě strany, kdy naši klienti mají možnost aktivně trávit svůj 
čas v krásném prostředí, uprostřed přírody. Navíc získají nové 
dovednosti i zážitky a ještě k tomu pomohou ohroženým 
zvířatům.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Věříme, že kontakt s přírodou i se zvířaty rozvíjí schopnost neverbální komunikace, 
empatii, tedy schopnost vcítění se do pocitů a nálad druhých, rozvíjí emoční 
inteligenci s tím i kvalitu mezilidských vztahů. 
  

 
Rádi bychom i v následujícím roce na tuto 
spolupráci navázali, např. konkrétní pomocí 
ve stanici či organizováním vzdělávacích 
programů pro děti z mateřských škol ve 
spolupráci se Stanicí Pavlov. V těchto 
aktivitách vidíme velký smysl vzhledem 
k naplňování cílů služby, zejména rozvoje 
sociálních a komunikačních dovedností 
našich klientů. 
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DEN OTEVŘENÝCH OČÍ 
 

 
 

Na začátku měsíce října jsme v rámci TÝDENE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB uspořádali 
celou řadu zajímavých akcí, které vyvrcholily celodenní slavností pro rodiny uživatelů 
našich služeb, pro partnery i přátele. 

Cílem programu bylo představit CDS 
Medou široké veřejnosti. Návštěvníci 
mohli nahlédnout do prostor denních 
místností, seznámit se s aktivizačními 
činnostmi, získat informace o 
poskytovaných službách. Měli jsme 
příležitost osobně poděkovat starostovi 
města panu Jiřímu Kučerovi i oběma 
místostarostům za celoroční podporu 
činnosti CDS Medou. Bez této 
významné podpory by činnost naší 
organizace nebyla možná. 

 

Originální dárek nám při této příležitosti 
poskytl zpěvák, kytarista pan Martin 
Bernard. Hudba v jeho podání navodila 
úžasnou atmosféru během celého dne. 
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Výstava „ŽIJEME TU S VÁMI“ 

Adventní čas přinesl velmi očekávánou událost. Ve spolupráci tří organizací: Domova 
Jeřabina, Základní školy Pelhřimov a centra Medou byla realizována ojedinělá 
inspirativní vánoční výstava, která představila práci žáků školy i klientů sociálních 
služeb.  

  

Slavnostní vernisáž proběhla s příchodem adventní doby a oslovila každého svou 
tradičností, jednoduchostí a půvabem. Prostory galerie byly plné věnců, svícnů, andělů, 
keramických, papírových a textilních výrobků. V rámci prodejní akce se téměř všechny 
výrobky prodaly, což svědčí i o tom, že o nás veřejnost ví. Výstava  nemá prvoplánově 
výdělečný charakter. Jejím smyslem je ukázat světu, že i postižení lidé dokáží udělat 
spoustu krásných věcí, které druhým přinášejí radost. 
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11. PŘEHLED AKTIVIT CDS MEDOU 2017 

MĚSÍC AKTIVITA 
Partnerská 
organizace 

Leden Stěhování do nových prostor U Nemocnice 692, Humpolec Město Humpolec 

Přednáška PRAKTICKÁ PSYCHOSOMATIKA Kruhcentrum 

Únor Galavečer SVĚTLA RAMP  

Karneval pro děti a maminky RC  Cipísek 
 

Týdenní sportovně rehabilitační pobyt klientů na Šumavě  

Metodické setkání s Ditou Vojířovou – Zvyšování kvality služby Vzdělávací agentura 
TUDYTAM 

Workshop ve spolupráci s partnerskou organizací CDS Zvonek Praha CDS  Praha 

Přednáška ASTOLOGICKÁ RODINNÁ TERAPIE Kruhcentrum 

Březen Zahájení sběru víček  

Poznávací výlet do Pelhřimova  

Velký jarní úklid venkovních prostor kolem nové budovy Technické služby 
Humpolce 

Seminář PSYCHLOGIE BAREV spojený s kavárnou. Kruhcentrum 

Duben Práce na nových webových stránkách organizace PTL Senožaty 

Poznávací výlet do Jihlavy, prohlídka český korunovačních klenotů  

Lezecká stěna Praha – projekt Lezení hendikepovaných Ladislav Bímová 

Velikonoční kavárnička pro maminky a děti  RC Cipísek 

Zahájení sezóny v záchranné stanici Stanice Pavlov 

Tvořivý dílna pro děti a maminky – velikonoční dekorace RC Cipísek 

Květen Férová snídaně  

Společná doprovázená pouť na Křemešník Kruhcentrum 

Tvořivá dílna pro děti – přáníčka ke Dni matek RC Cipísek 

Jarní brigáda ve stanici ohrožených živočichů Stanice Pavlov 

Kurz výtvarných technik pro děti ze ZŠ Hradská ZŚ Hradská 

Červen Den dětí pro děti a maminky  RC Cipísek 

Letní kavárničky s tvořivými dílnami pro maminky a děti RC Cipísek 

Běh kolem Orlíka  

Letní benefiční koncert pro rodiny klientů  – vokální sdružení 
GENERACE  

ZUŠ Humpolce 

Celodenní výlet na zámek ve Světlé nad Sázavou spojený 
s prohlídkou zámku a zámecké zahrady 

ADORES 

Prezentace CDS Medou v rámci mezinárodního projektu Commenius  ZŠ Hálkova, Humpolce 

Seminář PSYCHLOGIE A BARVY Kruhcentrum 

Červenec Letní kavárničky pro maminky RC Cipísek 

Klub volnočasových aktivit pro partnerskou organizaci Zvoneček Zvoneček Pelhřimov 

Letní turistický kurz  

Seminář OSOBNÍ ROZVOJ s lektorkou Alenou Maršíkovou Kruhcentrum 

Srpen Sportovní den pro partnery z denního stacionáře CDS Zvonek Praha 

Dvoudenní metodický kurz pro pracovníky CDS Medou Dita Vojířová 

Den se zvířátky – Stanice Pavlov + výtvarný workshop 
- environmentální vzdělávání pro děti z RC Cipísek 

Stanice Pavlov 
RC Cipísek 
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Workshop ve spolupráci s KC Sluneční domov Dolní Počernice  

Společná doprovázená pouť – Modrý domeček Řevnice Kruhcentrum 

Pravidelné letní kavárničky pro maminky z RC Cipísek RC Cipísek 

Září Evropský týden mobility – sportovní aktivity  

Podpora účastníku v rámci cyklistického závodu Humpolecká 50  

Workshop pro maminky z RC Cipísek – pečení a zdobení perníčků RC Cipísek 

Zahradní úprava prostor v zahradě CDS Medou  

Prezentace organizace na slavnostech v klášteře Želiv Klášter Želiv 

Podzimní společná doprovázená pouť 
 

Kruhcentrum 

Říjen Týden sociálních služeb 
- Projekt Prostřeno s klienty Domova Jeřabina 
- Návštěva místostarostky města v CDS Medou 
- Ukázka – Stanice Pavlov 
- Den otevřených očí 

 

Společná doprovázená poznávací pouť – Praha Trója Kruhcentrum 

Podzimní slavnost a dýňování  MŠ Kindergarten 
Bambi 

Seminář – sexuolog  RADIM UZEL Kruhcentrum 

Listopad Poznávací výlet – Zahrádka u Ledče nad Sázavou  

Workshop v knihovně – Adolf Born Městská knihovna 
Humpolec 

Návštěva Dětského domova v Humpolci  

Návštěva představení  Divadla v Dlouhé  

Prosinec Projekt SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ  ZŠ Hálkova, Humpolec 

Prodejní akce na farmářských trzích  

Adventní kavárnička pro maminky s výtvarnou dílnou RC Cipísek 

Workshop v knihovně – adventní čas Městská knihovna 
Humpolec 

Seminář OSOBNÍ ROZVOJ Alena Maršíková Kruhcentrum 

Kuchařský workshop – pečení kváskového chleba  

Výstava ŽIJEME TU S VÁMI  - MUZEUM na Dolním náměstí Domov Jeřabina 
ZŠ Pelhřimov 

Slavnostní večer pro rodiny v rámci vernisáže výstavy  

Rozsvěcení vánočního stromečku s kulturním programem pro 
veřejnost 

SVČ Humpolec 

Vánoční setkání se seniory Domov Blahoslavení 
Bronislavy v Humpolci 

Vánoční setkání s rodinami z dětmi z mateřské školy  MŠ Kindergarten 
Bambi 

Vánoční divadelní představení uživatelů služeb CDS Medou, setkání 
s partnery z OK Technical Group 
 

OK Technical Group 

 



 
 

21 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS V ROCE 2017 PODPOŘILI. 
„Díky našim partnerům dokážeme dělat úžasné věci“ 

 

 
OK Technical Groups 

 
Rodinný pivovar BERNARD a.s 

 
ADORES centrum pojištění  

 
FABRIKA HOTEL 

 
Česká spořitelna  

 
Paní Jarmila Neomýtková  

 
pan Radomír Alt  

 
pan Matouš Skála  

 
Manželé Městskovi  

 
Paní Alena Maršíková  

 
Pan Jiří Buchta  

 
Kottech zámečnictví  

 
Tomáš a Libor Voplakalovi  

 
Paní Hana Císařová  

 
Pan Lukáš Jirák  

 
RNDr. Jan Bím 

 
Aleš Holub a The Lift  

 
JUDr. Ladislava Lebedová  

 
Ing. Ondřej Vaněk  

 
MUDr. Jaroslav Čáp  

 
Mgr. Daniel Milič 

 
AXIS s.r.o.  

 
JUDr. Lubomír Málek  
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12.  PLÁNY NA ROK 2018  
 na základě společenské potřebnosti navýšit okamžitou denní kapacitu na 16 

klientů 

 udržet finanční dostupnost služby pro klienty 

 cílevědomě zvyšovat odbornou úroveň všech zaměstnanců; týmu zajistit 
školení v následujících oblastech: specifika práce s klienty s poruchou 

autistického spektra se zaměřením na rozvoj sociálních a komunikačních 
dovedností a na aktivizační metody pro klienty (hudební aktivity s prvky 

muzikoterapie, kreativní aktivity, pohybové činnosti, relaxační techniky) 
 rozšířit nabídku služeb o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

s poruchami autistického spektra  

 rozšířit nabídku zboží v Obchůdku pro radost ve spolupráci s dalšími 
neziskovými organizacemi 

 

 

13.  FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
Provoz CDS Medou byl v roce 2017 financován převážně z veřejných zdrojů.  
Největší část finančních prostředků tvořila dotace získaná od Kraje Vysočina a 

z prostředků MPSV. Finanční prostředky z dotačního programu města Humpolec 

sloužily k pokrytí plateb za nájemné, energie a služby spojené s provozem centra. 

Část provozních nákladů pokryl příjem organizace z úhrad za poskytování sociální 
služby. Další finanční prostředky jsme získali ze sponzorských darů a z vlastní 
doplňkové činnosti. Podrobné informace o hospodaření jsou uvedeny v následující 
části výroční zprávy (viz. Roční účetní uzávěrka). 
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