
Výroční zpráva za rok 2017 
 

 

 

 

„Pomáháme-li jeden druhému, jsme silní oba“ 
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Úvodní slovo: 
 

Po roce je opět čas zamyslet se nad tím, jestli má společnost Háta, o.p.s. namířeno 

správným směrem. Když se zamyslím, co jsme si plánovali před rokem, musím říci, že naše 

očekávání bylo naplněno ve všech směrech. Díky všem lidem, kteří v naší společnosti 

pracují, je společnost Háta, o.p.s. ve stálém rozvoji, kdy se s kojence stalo batole a poznává 

svět ze všech stran. Čelí různým nástrahám a učí se novým a novým věcem. Jsem ráda, že 

jsem obklopena lidmi, kteří naší společnost rozvíjí a nepracují jen proto, že je čeká jednou 

měsíčně mzdová odměna. Tito lidé do společnosti dávají své nápady, zkušenosti a hlavně 

svoje srdce, kde na každém kroku jde cítit lidskost, pokora a porozumění. Musím také 

poděkovat naším přátelům, kteří nás podporují nejen finančně, ale i moudrým slovem. Jejich 

návštěva, či občasné zavolání nás nesmírně povzbudí a naladí na další práci. Nesmím 

opomenout na dobrovolníky, děkuji jim za to, že trpělivě pomáhají bez nároku na odměnu. 

"Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k 

nezaplacení." Přeji společnosti Háta, o.p.s., aby se dále rozvíjela mílovými kroky, aby se 

v této budově lidé cítili dobře a vždycky mysleli na druhé, proto naše motto je: 

„Pomáháme-li jeden druhému, jsme silní oba“ 

 

 

       Mgr. Iveta Vrbová – ředitelka společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecně prospěšná společnost Háta, o.p.s. byla založena 20. 11. 2012 a zapsána u 

Krajského soudu dne 15. ledna 2013 s cílem stát se významným poskytovatelem sociálních 

služeb nejen v ledečském regionu, ale i v Kraji Vysočina. Zakladatelé o.p.s. mají dlouholeté 

zkušenosti s působením v neziskovém sektoru, v nadaci a v pomoci sociálně potřebným a 

hlavně handicapovaným osobám. Již název Háta, který si zakladatelé vypůjčili z jedné místní 

pověsti, symbolizuje zaměření a poslání společnosti. Háta Šeptouchovská byla dle staré 

pověsti dcerou slavného lékaře, která po ztrátě jediné dcerky přišla do Ledče, kde na 

Šeptouchově „sbírala léčivé rostliny a lékem i radou pomáhala lidem v okolí a z jejich darů 

měla na skromnou obživu. Lidé z širokého okolí přicházeli prosit o radu i o pomoc“. 

Śeptouchov je zalesněný vrch na kraji města Ledeč nad Sázavou ukrývající krasové útvary v 

podobě skal a jeskyní, sloužící dnes jako lesopark, na jehož úpatí má Háta, o.p.s. své nové 

sídlo. 

 

Zakladatelé: Mgr. Iveta Vrbová, Ing. Pavel Vomela, Bc. Otto Vopěnka, Mgr. Lukáš Mrklas  

Sídlo společnosti: Barborka 119, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

 IČO: 288 610 94  

Právní forma: Obecně prospěšná společnost  

 

Správní rada: Předseda: správní rady: Ing. Pavel Vomela 

Člen správní rady: Josef Borovský  

Člen správní rady: Lada Nováková 

  

Statutární orgán: ředitel: Mgr. Iveta Vrbová  

 

 

Dozorčí rada:  

Člen dozorčí rady: Bc. Otto Vopěnka 

Člen dozorčí rady: MVDr. Pavel Vrbka  

Člen dozorčí rady: Miroslav Tichý 

 

 

 

 

 

 



Centrum denních služeb Barborka 

 

Počet uživatelů: 20 

Počet stabilních zaměstnanců: 14 

Počet dobrovolníků: 11 

DPP – 4 

 

Poslání  

Centrum denních služeb Barborka nabízí uživatelům sociálních služeb možnost navázat 

sociální kontakty mimo domov. Poskytuje péči v oblasti sociální, integrační a výchovně 

vzdělávací za účelem nalézt porozumění, podporu, zázemí a tím dosáhnout co největší míru 

nezávislosti handicapovaných na pomoci okolí v běžném životě.  

Cíle  

 Poskytnutí možnosti rozvoje osobnosti mentálně postižené osoby a osoby s 

kombinovaným postižením.  

 Vytvoření dalšího stimulujícího prostředí a činností  

 Možnost kontaktu s vrstevníky a majoritní společnosti (integrace)  

 Rozvíjení výtvarných, hudebních a jednodušších pracovních dovedností  

 

Cílová skupina  

Děti, dospělí s mentálním a kombinovaným postižením, kteří v době přijetí dosáhli věku šesti 

let. 

 

Otvírací doba: 

Po – Pa – 6:30 – 16: 00 hod. 

 

vedoucí zařízení: Lada Nováková 

sociální pracovník: Mgr. Iveta Vrbová 

 

 



 

Oslava III. Výročí založení našeho CDS – Hedvábně a ladně 

 

 



Co všechno jsme zažili v roce 2017… 

 

LEDEN – interaktivní výstava Světlá n. S., keramika, výstava Světlá n. S.,, bazén Čáslav, 

bowling x Domov Háj, zkouška modelů na přehlídku Praha  

ÚNOR – valentýnský den, módní přehlídka v centru, benefiční přehlídka Světla ramp-

Humpolec, vernisáž Jindřich Štreit, ples v centru, výstava fotografie Havl. Brod- Hrbek 

BŘEZEN – pouť Praha, bazén Čáslav, jarní kytičkový karneval v centru 

DUBEN –  cirkus, vítání jara ve stylu čarodějnice, jarní výstava v Barborce, výlet Jihlava, 

jarní výstava Čáslav 

KVĚTEN –  Háta Šeptouchovská- 2. ročník oceňování dobrovolníků, výlet Stvořidla, výlet 

Zruč nad Sázavou 

ČERVEN – hry bez hranic Miskovice, Aviatická pouť Pardubice, den se zvířátky, návštěva u 

klienta Hněvkovice, Emil open Brno 

ČERVENEC –  Vítání léta, pobyt Pavlov, výstava Galerie na půdě 

SRPEN –ZOO, Želiv exkurze v klášteře, návštěva u kl. Leština a Ledeč nad Sázavou, 

exkurze zámek a tis Vilémovice, turnaj Člověče nezlob se- Jeřabina, kování koní, houbaření 

ZÁŘÍ – pouť Světlá nad Sázavou, Pacov výročí 15 let, Miskovice v kovbojském stylu, výstava 

zdr. pomůcky Brno, houbaření 

ŘÍJEN – den otevřených dveří Zboží, Podzimní den domov Háj, Výlet dýně Hortis, dýně 

Nová Ves, Star Dance trochu jinak Chotěboř, barevný týden, appaloosa koně 

LISTOPAD – potravinová sbírka, vánoční výstava v Barborce, Milan Řezníček v centru, 

otevření Barborka-fé, restaurace s vláčky Praha 

PROSINEC – 3. výročí Barborky s módní přehlídkou“ Hedvábně a ladně“, Mikuláš v centru, 

prodejní výstava ve Světlé nad Sázavou a čertovské podzemí, vánoční posezení 

 

 

 



 

 



…a co podnikneme v roce 2018… 
 

LEDEN – ples, multifunkční výstava Světlá n. S., keramika, výstava Světlá n. S.,, bazén 

Čáslav, bowling x Domov Háj, canisterapie 

ÚNOR – výstava soch Zadražil, keramika, návštěva veterinární ordinace, valentýnský den, 

módní přehlídka v centru, kino Jihlava 

BŘEZEN – karneval v centru, pomoc při kompletaci, S Barborkou naboso, Stanice Pavlov se 

sovami, muzikoterapie, velikonoční tvoření 

DUBEN –  túra Sluneční zátoka, křeslo pro hosta – herci Jihlava, muzeum rekordů 

Pelhřimov, keramika, Vítání jara ve stylu čarodějnice, muzikoterapie v centru 

KVĚTEN –  Kácov- pivovar, výstava umělců Světlá nad Sázavou, vernisáž výstavy Stanice 

Pavlov, cirkus v centru, muzikoterapie v přírodě 

ČERVEN – hry bez hranic Miskovice, aviatická pouť Pardubice, sportovní hry v centru, 

divadlo pohádka, Čáslav grilování, Stvořidla 

ČERVENEC –  pochod Orlík a bazén Humpolec, Vítání léta, pobyt Hřebečníky 

SRPEN – ZOO, Stvořidla, Kutná Hora -chrám sv.Barbora, rozhledna Bohdaneč 

ZÁŘÍ – pouť Světlá nad Sázavou, podzimní tvoření, vyrábění na vánoční výstavu 

ŘÍJEN – Výlet dýně Hortis, dýně Nová Ves, Star Dance trochu jinak Chotěboř 

LISTOPAD – potravinová sbírka, pobyt Pavlov, vánoční výstava v Barborce, výstava Starkl 

PROSINEC – 3. výročí Barborky s módní přehlídkou, Mikuláš v centru, ZŠ Ledeč n. S. 

společný program, cirkus v centru, vánoční posezení 





Sociální bazar 

Sociální bazar je součástí registrované sociální služby Centrum denních služeb Barborka. 

Do sociálního bazaru chodí nepravidelně uživatelé sociálních služeb učit se návykům na 

práci, péči o šaty, hospodaření s penězi, učí se základům společenského chování a 

komunikaci se zákazníky. V sociálním bazaru pracuje jedna stálá pracovní síla 0,75 úvazku 

(poživatel invalidního důchodu). Její pracovní úvazek je rozdělen na přímou práci s klienty 

jako pracovník v sociálních službách a částečně úklid.  

 

Zboží: Zboží se přijímá na základě darovací smlouvy, nebo je nosí anonymní dárci na 

sběrné místo (rampa) Zboží dáváme zdarma dle požadavku a potřeby odboru sociální péče 

(Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod aj., nebo starostů z 

mikroregionu). Ostatní zboží se prodává za symbolickou cenu. Evidence za prodané zboží 

se vede v sešitě. Jednou měsíčně se odevzdává do pokladny CDS Barborka. 

 

 

 



Dobrovolnictví 
je svobodně zvolená činnost, kterou vykonává občan – dobrovolník vědomě, bez jakéhokoliv 

nároku na peněžitou odměnu. Dobrovolnictví je velkou pomocí pro osoby i organizace, které 

využívají služeb dobrovolníků. Smyslem činnosti dobrovolníků ve společnosti Háta, o.p.s. 

není nahradit personál zařízení, ale přinést klientům něco navíc, pomoci jim radovat se ze 

života, vyplnit jejich volný čas. 

 

Osoba dobrovolníka 

„Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na 

finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Může jít o pomoc konkrétnímu 

člověku či organizaci, která pomoc potřebným poskytuje – např. organizaci zaměřené 

sociálně, zdravotně, ekologicky či kulturně. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, 

protože takřka každý umí něco, co může poskytnout ostatním.“(Novotný, Stará a kol., 2002) 

Dobrovolníkem z legislativního pohledu je fyzická osoba starší 15 let. 

 



S Hátou do práce 
 

S Hátou do práce je název projektu Evropského sociální fondu, který byl schválen na základě 
žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost:  1 Podpora zaměstnanosti a 
adaptability pracovní síly, evidovaného pod registračním číslem 
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004079. Projekt je realizován společností Háta, o. p. s. v Ledči 
nad Sázavou Projekt je realizován v období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2019. 

Účelem projektu je zvýšení míry zaměstnanosti podpořených osob. Cílovou skupinou jsou 
osoby se zdravotním postižením. Projekt je realizován ve spolupráci s Domovem Háj, kde 
podporuje probíhající proces transformace sociálních služeb. Dalším Domovem, který se 
aktivně do projektu zapojil je Domov ve Zboží. Další spolupráce je plánována  s Domovem 
Jeřabina v Humpolci. 

V roce 2017 prošlo aktivitami projektu 25 osob, z toho 9 osobám se podařilo nají pracovní 
uplatnění. Zaměstnaným osobám je poskytována asistence na pracovišti, která má za cíl 
usnadnit vstup účastníků do pracovního procesu, udržet motivaci a zájem o práci a odbourat 
bariéry, které by mohly vzniknout ze strany zaměstnavatele či spolupracujících osob.  

Plán na rok 2018 – spolupráce s Domovem ve Zboží a Chráněným bydlením Jeřabina v 
Humpolci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komunitní centrum Háta 
 

Komunitní centrum Háta, které zahájilo svou činnost 1. 9. 2017, se rozjelo na plné obrátky. 

Akce střídá akci a klienti mají opravdu z čeho vybírat. V Komunitním centru se zpívá, tančí, 

vaří, peče, cvičí, cestuje, soutěží, relaxuje, takže výběr je velmi pestrý. Komunitní centrum 

pořádá spoustu akcí, které nejsou jen pro klienty Komunitního centra, ale i pro širokou 

veřejnost. S velkým úspěchem se setkalo vystoupení skupiny Coventina i dívčí skupiny 

Dědovy holky. 

Bez veřejnosti by se neobešel ani první ples Komunitního centra. Účast byla hojná a za 

hudebního doprovodu skupiny Country Gang si všichni společně zatančili a zazpívali. Jako 

na každém správném plese nechyběla ani tombola. 

Oblíbenou činností klientů Komunitního centra Háta je vaření. Aby si své kuchařské umění 

nenechali jen pro sebe, uspořádali obdobu televizního Prostřena a utkali se s týmem Aktivní 

ženy z Golčova Jeníkova. A nutno říct, že sklízeli úspěch.  Vaření, pečení a příprava 

pohoštění se výborně doplňuje s Potravinovou bankou Vysočina, kde klienti čerpají suroviny.  

Chystali z nich občerstvení i na Den otevřených dveří potravinové banky. 

V prostorách Barborka-fé proběhlo také promítání zajímavých dokumentů. V rámci projektu 

Promítej i ty, mohli klienti i široká veřejnost shlédnout filmy s aktuálními a někdy i ožehavými 

tématy. Vítání jara se letos spojilo s čarodějnickým rejem a zábavu si užívali nejen klienti, ale 

i jejich rodinní příslušníci. Zpestřením byla návštěva pana Tomáše Banka, kouče olympijské 

vítězky Ester Ledecké. 

Za zmínku ještě určitě stojí výstava dřevěných soch pana Vladimíra Zadražila, obrazů pana 

Pavla Slavíčka nebo poučných bannerů Záchranné stanice Pavlov. Výčet aktivit Komunitního 

centra je skutečně bohatý. Akce probíhají dopoledne i odpoledne, takže každý si může 

vybrat, co ho baví, zajímá a kdy má čas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BARBORKAfé 
 

29. listopadu 2017 – další významný den pro všechny klienty, zaměstnance i veřejnost. Slavnostně 

jsme otevřeli naši novou kavárnu BARBORKAfé. Název vznikl zcela náhodou, vzešel od Lenky 

Beránkové. „Název mne napadl, když jsem psala návrhy ostatních“, řekla. Slavnostní otevření Klubu a 

Kavárny BARBOKAfé se bylo zahájeno prezentací všech organizací, které Háta, o.p.s. zastřešuje a 

zřizuje – Centrum denních služeb Barborka, Potravinová banka Vysočina, Sociální bazar, Komunitní 

centrum Háta, Pradlenka Barborka a nesmíme také zapomenout na projekt S Hátou do práce, jehož 

cílem je začlenit mentálně postižené do pracovního procesu, najít pro ně uplatnění. Důkazem jsou 

zaměstnanci BARBORKAfé – Alena, Tomáš a Jana, kteří v kavárně obsluhují a plní hostům jejich přání, 

vaří kávu, nosí jim zákusky a dobroty. To vše probíhá pod dohledem komunitního pracovníka.  

Všichni zde pracují s velkou radostí a zápalem. Není tedy divu, že slavnostního přestřižení pásky se 

všichni chopili bez ostychu a s patřičným nadšením. 

V rámci doprovodného programu proběhla i módní přehlídka a vernisáž keramických výrobků pana 

Nováka, která zde bude k vidění do 6. prosince. Co říct závěrem? Přijďte do BARBORKAfé! Těší se na 

Vás Alena, Jana a Tom od pondělí do pátku mezi 8. a 14. hodinou.  

 

 

 

 

 



 

Dary: 
 

OPERA SILVATICA s.r.o. 

Mátra Transport a.s. 

Unimont J.C.K.,s.r.o.  

Václav Šotola  

Dreko, s.r.o. 

Pavel Policar  

Obec Hořice  

Obec Bělá  

Pí. Jirásková  

Obec Kozlov 

 

 

Dotace: 
 

MPSV 

Kraj Vysočina 

Úřad práce ČR 

Město Ledeč nad Sázavou 

Město Světlá nad Sázavou 

Město Humpolec  

Obec Vlkanov 


