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Číslo 2/2016 

ČASOPIS FOKUSU 

VYSOČINA 

BLUDIŠŤÁK 

 

Slovo na úvod  
 

Právě v rukou držíte druhé letošní číslo časopisu Bludišťák. Vychází 

v období, kdy se již nezadržitelně blíží letní prázdniny a i my v Bludišti se těšíme 

na léto a různé letní aktivity. 

V tomto časopise naleznete již tradiční články z jednotlivých služeb 

v Bludišti a další aktuální informace z našeho střediska. Změnou oproti 

předcházejícím číslům je, že v tomto čísle nenaleznete rozhovor s žádným 

pracovníkem nebo klientem. Avšak o to více můžete vidět fotografií z různých 

akcí a výletů, kterých jsme se účastnili. 
            

                                                Připraveni ke sportovním výkonům  
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Co se děje v Bludišti 

Denní stacionář 

 Za denní stacionář bych ráda zmínila činnost, která se nám daří pravidelně 

realizovat, a tou činností jsou pravidelné ranní rozcvičky. 

 Pokusy zavést ranní cvičení proběhly několikrát již v minulosti, ale 

neúspěšně. 

 Nyní se v předcvičování každý den střídají sami klienti a vymýšlejí vhodné 

cviky. Troufám si říci, že ranní rozcvičky se staly oblíbenou součástí běžného 

dne. Klientům se líbí, že se mohou sami na rozcvičku připravovat a předcvičovat. 

Každé ranní cvičení nás správně nastartuje do nového dne v Bludišti  

 Naše nová odpočinková místnost se také zdárně připravuje k finálnímu 

dokončení. Po splnění všech nutných technických norem již nebude nic bránit 

tomu, aby byla odpočinková místnost zkolaudována. Ještě předtím do ní přibude 

nová sedací souprava. 

 V denním stacionáři chodíme často na procházky, ať už na různé výstavy 

nebo do města na zmrzlinu. Jezdíme také na výlety nebo si připravujeme různé 

zajímavé činnosti v denním stacionáři. 

         Za denní stacionář Adri 

 

Sociálně terapeutická dílna 

V minulém čísle Vás o službě STD informovala moje kolegyně, proto bych 

chtěla na její informace navázat a informovat Vás, co nás v následující době čeká 

a jak pokračujeme s výrobou jarních a letních dekorací.  

Zkoušíme vyrábět  - uplést např. truhlu na poklady, truhlíky na kytičky a 

košíky na houby či na jahody. Chystáme se také na Den otevřených dveří spojený 
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s kolaudací naší nové odpočinkové místnosti a tam bychom se chtěli předvést a 

ukázat co všechno umíme a hlavně co nás baví. 

       Za sociálně terapeutickou dílnu Éra 

       

 

Změny v Bludišti v roce 2016 

 

V tomto roce se realizují změny, které jsou výsledkem několikaleté práce. 

Pojďme si je ve stručnosti popsat. 

 

V Denním stacionáři Bludiště dochází k úpravě ceníku za sociální služby. Od 

1.7.2016 se mění nejen cena, ale i způsob výpočtu úhrady za služby. Cena za 

hodinu bude sice vyšší, a to 80,- Kč pro všechny, ale klient zaplatí jen skutečně 

spotřebovaný čas. To je čas, kdy mu bude pracovníkem poskytována podpora, 

kterou si předem domluví. Pokud klient bude odpočívat, nebude již za tuto dobu 

platit, jak tomu bylo dosud. 

 

V Osobní asistenci Bludiště dochází také k zásadní změně. Od 1.7.2016 

neposkytujeme dopravu klientů z domu do školy a zpět. Více se zaměříme na 

přímou práci poskytovanou klientům v domácím prostředí. 

 

Ani Sociálně terapeutická dílna Bludiště nebude ušetřena změnám. Od září 2016 

dochází k rozšíření provozní doby. Tato služba bude nově poskytována od pondělí 

do čtvrtka od 8 do 12 hodin stále ještě v prostorách střediska FOKUSu Vysočina 

v Chotěboři. Plánujeme, že se přestěhujeme na jiné místo mimo středisko a s 

dalším pracovníkem se ještě jednou rozšíří provozní doba. 

        

                          Mgr. Radka Bencová, DiS., vedoucí Bludiště 
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Dobrovolnictví – Křesadlo za rok 2015 

Dne 8. 4. 2016 se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo předávání ceny Křesadlo. 

Nominováno bylo celkem 7 dobrovolníků. Za naše středisko byla nominována Naďa 

Mištová, která se věnuje vyučování angličtiny v komunitním týmu.  

Křesadlo si nakonec převzala Zlatuše Hejkalová, která již osmým rokem 

dochází do havlíčkobrodské nemocnice. 

Slavnostním odpolednem všechny přítomné provázel Ondřej Rázl a o 

hudební vystoupení se postarala kapela Shoda Náhod. 

     Za kontaktní osoby dobrovolníků Adri 

 

Kapela Shoda Náhod     Paní ředitelka má proslov  Obecenstvo  

 

Proslov vedoucí koordinátorů dobrovolníků              Hromadné foto  

 

Gratulace vítězce 
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Dobrovolnictví 

Kdo je dobrovolník? 

Dobrovolník je člověk, který ve svém volném čase bez nároků na finanční 

odměnu dává své znalosti, schopnosti a energii ve prospěch lidí, kteří to 

potřebují. Dobrovolník může být jakýkoli člověk starší 15 let bez ohledu na 

vzdělání či zaměstnání. Dobrovolník má právo si zvolit dobrovolnickou činnost, 

délku trvání i četnost schůzek. Dobrovolník nenahrazuje práci personálu, ale je 

společníkem a průvodcem. 

Dobrovolnická činnost nepřináší jen pomoc druhým lidem, ale je i 

obohacením pro samotné dobrovolníky. Mohou touto cestou získat nové přátele, 

kontakty, zkušenosti, prospěšně strávit svůj volný čas, objevit v sobě nový tvůrčí 

potenciál. 

Co našim dobrovolníkům nabízíme? 

 Informace a poradenství pro zájemce o dobrovolnictví 

 Zprostředkování nabídek dobrovolnické činnosti v několika oblastech 

 Úvodní zaškolení a vstupní supervizi začínajících dobrovolníků 

 Pravidelné skupinové supervize pod vedením kvalifikovaných supervizorů 

 Pojištění dobrovolníků pro případ úrazu a škody 

 Úhradu cestovních nákladů, spojených s výkonem dobrovolnické činnosti 

 Smlouvu o výkonu dobrovolnické činnosti 

 Potvrzení dobrovolnické činnosti 

 Podporu kontaktních osob v jednotlivých přijímajících organizacích 

 Zveřejnění v regionálních médiích 

 Vzdělávací akce, výlety, exkurze, společná setkání apod. 

 Možnost realizace vlastních nápadů 

 

Hledáme dobrovolníky do našeho střediska 

 Do našeho chotěbořského střediska hledáme dobrovolníky do denního 

stacionáře, osobní asistence, sociálně terapeutické dílny a komunitního týmu. 

Více informací o těchto službách naleznete na webu FOKUSu Vysočina: 

http://www.fokusvysocina.cz/ 

 

http://www.fokusvysocina.cz/
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Hledáme dobrovolníka na pomoc s organizací stávajících pravidelných setkání 

uživatelů komunitního týmu ve Vysočině. 

 

Komunitní tým hledá dobrovolníky také na tyto aktivity: besedy, přednášky 

(zeměpisné, cestopisné, apod.), trénování paměti, procházky, posezení v kavárně, 

doprovod na výlety. 

 

Hledáme dobrovolníky do sociálně terapeutické dílny na podporu klientů při 

vyrábění výrobků. 

 

Dobrovolníky hledáme i do denního stacionáře, kde mohou vykonávat zejména 

tyto aktivity: pomoc při skupinových činnostech, společenské hry, povídání, čtení 

knih, časopisů, práce na PC. 

 

Klient denního stacionáře by rád našel dobrovolníka na společné trávení volného 

času, procházky, povídání si, nakupování apod. 

 

Hledá se dobrovolník pro klienta osobní asistence v odpoledních hodinách na 

povídání si a na posezení. 

V případě zájmu kontaktujte koordinátorku dobrovolníků na e-mailu 

dobrovolnicke.centrum@fokusvysocina.cz 

 

Odchod vedoucí střediska 

Mgr. Dagmar Ondráčková odešla k poslednímu květnu z chotěbořského 

střediska. Na pozici vedoucí střediska působila od června 2014.  

Velký dík jí patří za všechno, co za celou dobu svého působení pro 

středisko udělala. Děkujeme jí také za lidský přístup, trpělivost a optimistickou 

povahu. 

Všichni bychom ji chtěli popřát, aby byla v novém zaměstnání spokojená. 

 

 DĚKUJEME!!! 
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Nová vedoucí střediska 

 K 16. 5. nastoupila nová vedoucí střediska Chotěboř, Mgr. Andrea Korelová. 

Přejeme jí, aby se jí v novém zaměstnání dařilo a práce ji těšila. 

 

Ukončení Facebooku – Bludiště 

V minulých číslech časopisu Bludišťák jste byli informovaní, že Bludiště má 

svůj profil na sociální síti Facebook. 

Informace, fotky, případné pozvánky z Bludiště nebudou vkládány již na 

tento profil Bludiště, ale nově budou uváděny na Facebooku FOKUSu Vysočina. 

ODKAZ: https://www.facebook.com/fokusvysocina/?fref=ts 

 

Příspěvky klientů 

 

Navštívila nás kapela Vosa 

„V České Bělé hrála kapela Vosa a vybralo se 61 000 Kč. Kapele moc děkujeme!“. 

           

           J. M. 

    
              Fotíme se s kapelou Vosa             Vedoucí střediska přebrala šek 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

https://www.facebook.com/fokusvysocina/?fref=ts
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Procházka na zámek 

        

 „U zámku bylo nádherně, slunce svítilo a viděli jsme i krásné pávy, které 

tam mají. Cestou nazpátek jsme se zastavili i u našeho kamaráda ze stacionáře na 

jejich zahradě“. 

          M. N. 

 „V pátek, 22. 4. 2016 jsme se vydali na procházku na zámek. Viděli jsme 

pávy. 

          J. M. 

 
                     Společné focení u stromu                   Co jsi to našel?  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Další procházka na zámek a na náměstí 

 

              Odpočíváme na lavičce u zámku 

Rozhodujeme se, jaký bude další plán                      
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Pohoda na lavičkách na náměstí 

 

I my jsme viděli průvod… „Majáles“ 

  
 

 

 

 

 

Výlet na bowling do Ždírce nad Doubravou 

Bylo to super, všichni jsme si to užili a odreagovali se. 

          M. N. 

Na bowlingu se mně líbilo. Měla jsem hodně bodů. Dala jsem si pito a pizzu. Počasí 

se vydařilo a výlet se mně líbil. 

          P. L. 

V pátek, 29. 4. 2016 jsme byli ve Ždírci nad Doubravou na bowlingu. Dali jsme si 

tam i oběd. Tam i nazpátek jsme jeli vlakem. Nazpátek měl vlak asi 15 minut 

zpoždění. 

          J. M. 
Čekáme, až na nás přijde řada      

                              Cestovat vlakem je zábava 
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Odpočíváme         Ve vlaku je to fajn  

 

 

 

 

 

 

 

Výstava vláčků na zámku v Chotěboři 

 V pátek, 27. 5. 2016 jsme se šli podívat do zámku na výstavu vláčků. Viděli 

jsme různé druhy a velikosti vláčků. Mohli jsme si zkusit i nádražáckou červenou 

čepici. Byla to hezká výstava. 

                    J. M. 

Vyfotili jsme se i na královském křesle        Sledujeme modely vlaků                                       

 

    

 

 

 

 

                      

Úplně jako nádražák           Zkoušíme jezdit s mašinkou 
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Sportovní hry v Třemošnici 

Dne 1. června jsme jeli na výlet do Třemošnice na sportovní hry. O půl 8 

jsme jeli autobusem. Výběr disciplín byl opravdu široký, např. sedoshow, 

práskshow nebo vidlishow. Ve 12 hodin bylo předávání medailí a diplomů a pomalu 

jsme se vydali na autobus do Chotěboře. Moc jsme si to všichni užili. 

           S. Č. 

Soustředění musí být  
                                     Máme dobrou mušku  

 

 

 

 

                   Ty balonky pokoříme  

          Poslední disciplína je skoro za námi 

     

                                                 Šťastní s diplomy a medailemi  
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Ze života v Bludišti aneb fotky, fotky a zase fotky  

 

   Učíme se mýt nádobí        O Cecilku se vzorně staráme  

„S chutí do toho, půl je 

hotovo   

 

 

    

                                                                                                               

 

 

 

 

 

       „Paparazzi“  

                            

Tvoříme 
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Redakce 

Mgr. Andrea Korelová,  Mgr. Radka Bencová, Adriana Veselská, Erika Mrkvičková, 

Soňa Chalupová, Ivana Pleskačová 

 

 

Členové redakce 

Petra, Honza, Martin, Martin, Jirka, Jirka, Radek, Simona, Ilona, Helena, Alena, 

Milan, Martin, Magda, Svatka, Břetislav 

 

 

Kontakt 

 

Fokus Vysočina 

Kosmonautů 262 

583 01 Chotěboř 

www.fokusvysocina.cz 

Tel: 777 151 499 (vedoucí střediska) 

    773 497 498 (vedoucí Bludiště) 

 

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS NEVÁHEJTE 

KONTAKTOVAT!!!  

 

 

Na další číslo časopisu Bludišťák se můžete těšit 15. září 2016. 

 

http://www.fokusvysocina.cz/

