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Výroční zpráva

1. Úvodní slovo
Vážení přátelé a příznivci,
přichází první jarní dny, sluníčko se mnohem směleji hlásí o svá práva, stromy se nalé−
vají pupeny a svěží zelená tráva láká k usednutí, přichází tedy zároveň i čas pro každo−
roční zhodnocení toho, co se v naší obecně prospěšné společnosti v loňském roce zdařilo,
jaké změny jsme zaznamenali a jaké plány máme pro rok nadcházející.
Musím upřímně říci, že loňský rok byl pro naši obecně prospěšnou společnost rokem vel−
mi obtížným, kdy jsme řešili skutečně velmi závažné problémy související s financováním
všech našich stávajících aktivit. Loňské letní katastrofální povodně, které postihly naši re−
publiku, výrazným způsobem zasáhly do finanční situace celé naší země. Řada lidí
se ocitla bez domova, řada firem zaznamenala velké ztráty na majetku. Je potěšující,
že kromě řešení na vládní úrovni, se zdvihla zároveň silná vlna solidarity s postiženými,
která se projevila řadou finančních sbírek i nejrůznějších jiných akcí na podporu postiže−
ných. Na straně druhé samozřejmě tato složitá situace těžce postihla neziskovou sféru, kte−
rá je z valné části závislá právě na solidaritě firem a lidí, jež ji svými příspěvky podporují.
Jistě jsme proto nebyli zdaleka sami, koho tato situace přinutila napnout všechny síly a vy−
hledat všechny možné rezervy k tomu, abychom v tomto obtížném čase přežili. Jsem pro−
to velmi ráda, že se nám zdařilo všechny naše probíhající aktivity udržet a nemuseli jsme
přistoupit k nějakému výraznějšímu zredukování služeb, které naše společnost poskytuje.
Za to patří můj upřímný dík zejména všem pracovníkům obecně prospěšné společnosti
J. J. Pestalozziho, na jejichž bedrech tyto nesnadné úkoly ležely.
Věřím, že ten letošní rok bude aspoň o trošičku snazší a že tak budeme moci naši čin−
nost i nadále rozvíjet a poskytovat služby dětem a dospívajícím v dostatečné šíři i kvalitě,
jak bude vyvstávat momentální potřeba. Přála bych si, aby nám v tomto úsilí byli i nadále
nápomocni všichni naši sponzoři a dárci, jimž tímto rovněž velmi děkuji za jejich dosa−
vadní přízeň a podporu.

Mgr. Vilma Prokelová
předsedkyně správní rady

1. Úvodní slovo
Motto:
„Když davu budeš dobra štědře rozdávat,
dost ztratíš jich,
než jedno správně umístíš.“
Seneca: O dobrodiních.

Obecně prospěšné společnosti patří v současnosti k typům právnických osob, které
zaujímají pevné místo ve většině právních řádů civilizovaných států a plní specifické role
v rámci života občanské společnosti a jejích funkcí spojených zejména s přerozdělováním
majetkových zdrojů, soukromé i veřejné povahy, ve prospěch společensky žádoucích cílů.
Historicky obecně prospěšné společnosti zrovna tak jako nadace a fondy prošly
obtížným a dlouhodobým vývojem. Institut právního útvaru upravujícího dobročinnost
a obecnou prospěšnost má původ již v římském právu. Další období, tj. epocha středově−
ku byla typickou pro ryze cirkevní ideologické motivy. V československém právu po roce
1918 byla převzata úprava dobročinných právnických osob podle postavení těchto spo−
lečností v rakouském právu. Zdůraznění sociální role státu s jeho ambicemi zabezpečit
veškeré sociální, kulturní , zdravotní, výchovně vzdělávací a další potřeby tzv. třetího
sektoru vedlo po roce 1948 k faktickému vymizení pojmu dobročinnosti z právnického
slovníku i z praktického života. Následujících čtyřicet let absence pojmu dobročinnost
v právní teorii i každodenní realitě vykonalo své. Slovo dobročinnost bylo považováno
za archaizmus. Po roce 1989 se s ohledem na spontánní rozvoj řady aktivit nevýdělečné
povahy cestou soukromých iniciativ ukázala naléhavá potřeba legalizovat tyto aktivity ja−
ko subjekty práva.
Mýlili bychom se však, kdybychom se domnívali, že současný stav názorů na právní kon−
cepci „dobročinnosti a obecné prospěšnosti“ je prost pochybností. V budoucnosti a ze−
jména již s integrací našeho právního řádu s normami ostatních evropských zemí jistě
vznikne potřeba pregnantněji definovat pojem obecně prospěšných služeb i zásadu „ne−
výdělečnosti“ aby tento pojem byl ve společnosti zcela rehabilitován, neboť čím precizněji
a pevněji bude účel obecně prospěšných služeb stanoven, tím větší bude naděje na dlou−
hodobý život takových společností.

JUDr. Olga Zavoralová
členka správní rady

2. Řídící orgány obecně prospěšné společnosti
1a/ Správní rada:
Mgr. Vilma Prokelová, předseda
Praha, podnikatelka
JUDr. Olga Zavoralová
Chrudim, notářka
Ing. Ivan Pištora
Chrudim, podnikatel

1b/ Dozorčí rada:
MUDr. Tamara Haltuchová, předseda
Chrudim, obvodní lékařka
Marie Ceplová
Hrochův Týnec, ekonomka
Ivana Vymazalová
Chrudim, lektorka

1c/ Zaměstnanci:
PaedDr. Pavel Tvrdík, ředitel
Petra Pidhorodecká, účetní (do 31. 12. 2002)
Tel./fax.: 469−623 083, 602−405 484
Mgr. Jana Sedláková, Dětské krizové centrum
PhDr. Ladislava Lažová
Ing. Anna Ondráčková
Tel.: 469−623 899, 603−207 959
Iveta Blehová, Domy na půli cesty
Marie Vápeníková
Tel.: 469−692 014, 607−971 652

3. O Centru J. J. Pestalozziho, o.p.s
3/1 Historie
1992
Vznik nadace Návrat. Nadace byla registrována
u Okresního úřadu v Chrudimi.
1994
Rozhodnutí správní rady o přejmenování organizace.
Nadace převzala jméno významného humanistického
pedagoga Jana Jindřicha Pestalozziho (1746–1827).
1995
Realizace stěžejního projektu – tzv. domy na půli
cesty.
1996
Otevření prvního domu na půli cesty v Hrochově
Týnci. Projekt slavnostně otevřela poslankyně
Parlamentu České republiky paní JUDr. Drahoslava
Bartošková za účasti přednosty Okresního úřadu
v Chrudimi pana Ondřeje Kudrnáče a dalších hostů.
1998
Rozhodnutí správní rady o transformaci nadace
na obecně prospěšnou společnost.
1999
Vznik a registrace obecně prospěšné společnosti
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.
Organizace je registrována u Krajského soudu
v Hradci Králové a jejím novým sídlem se stává
Chrudim.
2000
Otevření druhého domu na půli cesty v Hrochově
Týnci, který vznikl díky laskavé pomoci Konta
Bariéry Nadace Charty 77.
2001
Otevření třetího domu na půli cesty v Hrochově
Týnci, který vznikl díky laskavé pomoci Konta
Bariéry Nadace Charty 77 a Nadace Civilia.
2001
Realizace nového projektu – Dětské krizové centrum.

3. O Centru J. J. Pestalozziho, o.p.s
3/2 Poslání společnosti
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. je nevládní ne−
zisková organizace, která poskytuje psychosociální,
poradenské a vzdělávací služby ohroženým a zne−
výhodněným skupinám obyvatel v České republice.
Předmětem činnosti obecně prospěšné společnos−
ti je provozování domů na půli cesty v Pardubickém
kraji (Hrochův Týnec, Chrudim) pro klienty z dět−
ských domovů a výchovných ústavů, provozování
Dětského krizového centra v Chrudimi a dalších pro−
gramů převážně pro ohrožené a týrané děti, děti
„ulice“ a romské děti.

3/3 Cíle společnosti v roce 2002
Cíle společnosti v roce 2002 byly stanoveny
rozhodnutím správní rady Centra J. J. Pestalozziho
z prosince 2001:
●
●
●
●
●

zkvalitnit poskytované služby projektu domů na
půli cesty dle doporučených standardů MPSV ČR
zrealizovat první etapu výstavby zahrady a přístu−
pové cesty u domů na půli cesty
připravit projekt domů na půli cesty v Havlíčkově
Brodě
zprovoznit tísňovou linku při DKC
realizovat nový projekt „Nová cesta“

4. Projekty společnosti
4/3 Projekt „Já a můj svět“
První myšlenka projektu vznikla v roce 1998
a v roce 1999 se již zrodila celostátní výtvarná sou−
těž pro děti z dětských domovů, výchovných ústavů
a speciálních škol.
První ročník této specifické soutěže vyhlásilo
Centrum J. J. Pestalozziho na konci roku 1999 a za−
znamenalo v něm pronikavý úspěch. Do prvního
ročníku soutěže se totiž přihlásily děti ze 64 škol−
ských zařízení z celé České republiky a k organizá−
torům zápolení dorazilo z těchto domovů, ústavů
a speciálních škol celkem 900 nejrozmanitějších vý−
tvarných prací.
Vyhodnocení prvního ročníku a zároveň předání
hodnotných cen vítězům bylo provedeno na gala−
koncertu hvězdy české populární hudby Leony
Machálkové, která vystoupila v chrudimském diva−
dle bez nároku na honorář. Součástí prvního ročníku
byla i výstava prací v chrudimském divadle. Výstavu
otevřel kanadský velvyslanec v České republice pan
Ronald Halpin.
Do druhého ročníku, který byl vyhlášen na konci
roku 2000, se přihlásilo přes 50 školských zařízení
z České republiky. Vyhlášení vítězů bylo opět prove−
deno na velkém charitativním koncertu Leony
Machálkové a jejích hostů Romana Vojtka a Šárky
Markové. Vítězná díla si mj. vydražil starosta města
Chrudim pan ing. Ladislav Libý a Miss ČR slečna
Terezie Dobrovolná.
Do třetího ročníku soutěže, který byl vyhlášen
na konci roku 2001, se přihlásilo taktéž přes 54 dět−
ských domovů, ústavů a speciálních škol z celé Čes−
ké republiky. Odborná komise přijala přes 600 prací
do pěti kategorií a právě vítězná výtvarná díla byla
vystavena v březnu roku 2002 v nových prostorách
Dětského krizového centra v Chrudimi.
Čtvrtý ročník soutěže byl vyhlášen na podzim roku
2002. Vyhodnocení bude provedeno v roce 2003.
Součástí projektu bude opět slavnostní koncert
a dražba výrobků. Finanční prostředky z dražby bu−
dou jako každoročně použity na rozvoj domů
na půli cesty a letos poprvé také na Dětské krizové
centrum.

4. Projekty společnosti
4/4 Projekt „Nová cesta, zdravý životní styl“
Nový projekt „Nová cesta, zdravý životní styl“ byl
poprvé realizován v roce 2002.
V dnešní době je drogová problematika u dětí
a mladistvých jedna z nejfrekventovanějších oblastí,
na kterou se zaměřuje zájem odborné veřejnosti.
Projekt je zaměřen právě na tuto problematiku a ja−
ko cílová skupina byly zvoleny děti v institucionální
péči z Pardubického kraje.
V prvním ročníku projektu tvořily významnou část
děti romského etnika, ve kterém se patologické jevy
objevují v hojné míře a jejich eliminace a korekce je
náročná, zejména pro obtížnější práci s rodinami,
především v otázce motivace ke změně životního
stylu.
Projekt si neklade za cíl totální korekci a změnu
vzorců chování, zaměřen je hlavně na získání vhle−
du do aktuální situace jedince, na podporu interper−
sonálních vztahů, komunikace, získání pozitivněj−
ších návyků a celkově na podporu zrání osobnosti.
Projekt je zásadně realizován mimo výchovná
zařízení, což skýtá větší možnosti proto, aby se děti
cítily přirozeněji, a tudíž měly i větší předpoklad
pro efektnější práci na sobě.
Bylo by nadnesené tvrdit, že všechny zúčastněné
děti výrazně změnily svůj postoj a chování v rámci
patologických jevů, ale minimálně obdržely infor−
mace (nejen o konkrétních tématech, ale zejména
o sobě a druhých), které by mohly v budoucnu zaji−
sté využít ve svůj prospěch. Některé děti se v rámci
projektu vyloženě „našly”, již v průběhu byla patr−
ná změna některých jejich nevhodných návyků
a vzorců chování. Rozšířil se jim prostor pro mož−
nosti vyplňování volného času, posílilo se jejich se−
bevědomí, upravily si svůj sebeobraz. Pro odborné
pracovníky bylo jistě potěšitelné, že jako zpětnou
vazbu získali od většiny dětí informaci o tom, že by
uvítaly, aby se obdobný program opět realizoval.
Vzhledem k tomu, že odborní pracovníci v zaříze−
ních náhradní rodinné péče nemají – z objektivních
důvodů – dostatečný prostor pro individuální práci
s dětmi, preventivní činnost atp., je tento druh práce
s dětmi vždy velmi vítán.

4. Projekty společnosti
4/5 Další projekty a akce
●

Dětský karneval v Hrochově Týnci (březen)

●

Výstava výtvarných prací dětí z dětských domovů
(březen)

●

Zahájení činnosti tísňové linky pro děti a mládež
(březen)

●

Aktivní účast na Bambiriádě v Chrudimi (květen)

●

Tábor ve spolupráci s SDH Rosice (červenec)

●

Návštěva švýcarské nadace OAK (září)

●

Den otevřených dveří (listopad)

●

Benefiční koncert v Chrudimi (listopad)
Bez nároku na honorář vystoupili Honza Musil,
Petra Černocká, Jiří Pracný, Michal Penk, Anitta
a Jiří Vondráček.

●

Celostátní sbírka ve spolupráci s TESCO STORES
ČR – „Pomáhejte s námi – pomáháme dětem“
(prosinec)

4. Projekty společnosti
4/2 Projekt „Dětské krizové centrum“
Projekt „Dětské krizové centrum“ je druhým stě−
žejním projektem obecně prospěšné společnosti.
Myšlenka DKC vznikla v průběhu roku 2000 na zá−
kladě podrobné analýzy poskytovaných služeb
v okrese Chrudim.
Cílem projektu je v regionu Chrudimi a okolí po−
skytovat poradenské, vzdělávací a psychosociální
služby dětem a mládeži v krizových situacích, rodi−
nám s problémovými dětmi a další služby – viz ka−
pitola poskytované služby DKC. Cílovou skupinou
jsou tedy děti předškolního a školního věku, mládež
do 18 let, problémové, týrané a zanedbané děti a dá−
le odborná a laická veřejnost.

Poskytované služby:
●
●
●
●
●
●
●

krizová intervence, telefonní tísňová linka
469−623 899
individuální a skupinová terapie
krizové lůžko (ve spolupráci s Domy na půli cesty
v Hrochově Týnci)
provádění speciálně pedagogické diagnostiky ve spo−
lupráci s PPP Chrudim a logopedické diagnostiky
prevence a provádění náprav specifických vývo−
jových poruch učení a vad řeči
vzdělávací aktivity (přednášky a semináře pro la−
ickou i odbornou veřejnost)
zprostředkování kontaktu na odborná pracoviště

Dětské krizové centrum má i svou pobočku v ob−
ci Hrochův Týnec (10 km od Chrudimi), která je při−
rozenou spádovou obcí pro další části bývalého
okresu Chrudim. Počet kontaktů v roce 2002 přesá−
hl číslo 980, počet klientů do 15 let 70 opakovaně
navštěvujících, počet klientů nad 15 let 15 opakova−
ně navštěvujících.
Cílem projektu pro rok 2003 je výrazné zvýšení po−
vědomí občanů o projektu a jeho službách, další roz−
šíření činnosti a zkvalitnění poskytovaných služeb.
Projekt je výraznou prevencí kriminality dětí
a mládeže v regionu Chrudimi a okolí.

4. Projekty společnosti
4/1 Projekt „Můj domov“
Projekt „Můj domov“ (domy na půli cesty) je dle zři−
zovací listiny obecně prospěšné společnosti jedním
ze stěžejních programů organizace.
Projekt vznikl v roce 1995 na základě podkladů
projektu „Střecha“ Fondu ohrožených dětí. První
dům na půli cesty – první svého druhu v České re−
publice – byl slavnostně otevřen již na podzim roku
1996 a zpočátku byl určen pouze mladým lidem
z Dětského výchovného ústavu v Hrochově Týnci.
Jelikož poptávka po těchto službách přesáhla mož−
nosti, které poskytoval tento dům, rozhodla správní
rada o výstavbě dvou nových rodinných domů. Tato
výstavba byla uskutečněna v letech 2000 a 2001
za výrazné podpory Konta Bariéry Nadace Charty 77
a Nadace Civilia.
Projekt je určen dívkám, mladým matkám s dětmi
a chlapcům, kteří po dovršení osmnáctého roku po−
vinně opouštějí dětské domovy, výchovné ústavy
a jiné terapeutické komunity a nemají vhodné či do−
konce vůbec žádné rodinné zázemí. Tito mladí lidé,
kteří absolutně nejsou připraveni na život mimo
školská zařízení, jsou bez jakýchkoli finančních pro−
středků a možnosti bydlení.
„Můj domov“ nabízí klientům pomocnou ruku a na pře−
chodnou dobu i další potřebné služby:
●
●
●
●
●
●
●

Nadace Charty 77 – Konto Bariéry

ubytování v rodinných domech a malometrážních
bytech (15 lůžek)
osvojení a rozvoj sociálních dovedností
pomoc při vedení domácnosti (výuka vaření, pra−
ní, úklid, hospodaření s finančními prostředky)
pomoc při hledání zaměstnání
odborná pomoc terapeuta, sociální pracovnice
a psychologa
pomoc při výchově malých dětí
materiální a finanční podpora v případě dalšího
studia klientů

V roce 2002 poskytly domy na půli cesty služby
celkem 15 klientům, z nichž bylo 11 chlapců, 2 dívky
a 1 matka s 1 dítětem. Současný stav k 31. prosinci
2002 je 13 klientů.
Projekt, jehož cílová skupina je velmi riziková, je
výraznou prevencí kriminality mládeže v regionu.
Z programu jsou vyloučeni pouze mladí lidé s aktu−
ální drogovou závislostí a vážným onemocněním.

Financed by
the European Inion’s PHARE programme
Financováno
programu PHARE Evropské unie

5. Přehled hospodaření
Výdaje a příjmy 2002
Název ukazatele

Hlavní

Spotřeba materiálu

429,26

3,18

432,44

Spotřebovaná energie

242,17

0

242,17

Opravy a udržování

23,64

0

23,64

Cestovné

49,13

19,73

68,86

8,57

8,57

Náklady na reprezentaci

0

Správní

Celková

Ostatní služby

397,01

161,83

558,84

Mzdové náklady

696,03

138,10

834,13

Zákonné sociální pojištění

237,59

32,54

270,13

Ostatní daně a poplatky

0,21

0

0,21

Ostatní pokuty a penále

0,1

0

0,1

Dary

15,36

0

15,36

Jiné ostatní náklady

12,74

0

12,74

143,25

0

143,25

Odpisy nehmot. a hmot. in. majetku
CELKEM výdaje

Tržby z prodeje služeb

2 246,49

363,95

2 610,44

184,64

0

184,64

3,06

0

3,06

11,75

0

11,75

0,15

0

0,15

Přijaté příspěvky

1 314,75

0

1 314,75

Provozní dotace

1 034,70

0

1 034,70

CELKEM příjmy

2 549,05

0

2 549,05

–61,39

0

–61,39

Daň z příjmu

0

0

0

Dodatečné odvody daně z příjmu

0

0

0

Úroky
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje materiálu

Hospodářský výsledek před zdaněním

6. Zpráva auditora

7. Poděkování
Správní rada a pracovníci obecně prospěšné společnosti Centrum J. J. Pestalozziho si dovolují
poděkovat těmto právnickým a fyzickým osobám za pomoc a spolupráci v roce 2002 a doufají
v pokračování partnerství i v roce 2003.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Jednota Hlinsko

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

ČSOB Chrudim

Krajský úřad Pardubické kraje

Mercia Chrudim
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Fotolab Pardubice

Nadace Eurotel

Chrudimská beseda

Nadace Terezy Maxové

Umělecká agentura ALL STARS Praha

Nadace rozvoje občanské společnosti

Český Mobil Chrudim

Nadace Duha

Městský úřad Chrudim

OAK Foundation (Švýcarsko)

Úřad práce Chrudim

Nadace Preciosa

Jirků Božena

Nadace Divoké husy

Škorpík Boris

Noviny Chrudimska

Zavoralová Olga

Citibank Praha

Mlíková Petra

Transgas Praha

Steiner Petr

Isolit Bravo Jablonné

Ceplová Marie

Česká pojišťovna Pardubice

Vondráček Jiří

CA IB Praha

Musil Honza

Česká spořitelna Pardubice

Penk Michal

Východočeská energetika Hradec Králové

Černocká Petra

Východočeská plynárenská Hradec Králové

Pracný Jiří

Paramo Pardubice

Kabrhel Luboš

Kooperativa Chrudim

Tlustoš Pavel

Lesy České republiky Hradec Králové

Kusý Miloš

Vodovody a kanalizace Chrudim

Hejl Pavel

Českomoravská stavební spořitelna Chrudim

Petrásek František

Tesco Stores Pardubice

Anitta

Smetánkova cukrárna Chrudim

studenti Obchodní akademie Chrudim,
Jazykového gymnázia Skuteč,
Střední odborné školy obchodu a služeb
Chrudim

Protherm Praha
Eurovision Brno
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Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.
P.O.Box 79, Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Tel./fax.: 469 623 083, 602 405 484
E−mail: pestalozzi@iol.cz, pestalozzi@pestalozzi.cz
Http://www. pestalozzi.cz

č. ú. 201 838 029/2600

