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1. Úvodní slovo

7. Přehled hospodaření
Výkaz zisku a ztráty (sestavený k 31. 12. 2005 – v tis. Kč)
Celkem za organizaci

Název ukazatele
Spotřeba materiálu

696

Spotřebovaná energie

117

Opravy a udržování

152

Cestovné

117
5

Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

1.209

Mzdové náklady

1.897
631

Zákonné sociální pojištění

Vážení přátelé,

Ostatní soc. náklady

8

Ostatní daně a poplatky

0

Ostatní pokuty a penále

0

je mi ctí, že můžu připojit pár řádek k této výroční zprávě. Když jsem byl požádán

Dary

12

o spolupráci o.p.s. J.J.Pestalozziho, nezaváhal jsem ani okamžik. Mám určité zkušenosti

Jiné ostatní náklady

14

s různými projekty pomoci potřebným, ale projekt Domů na půli cesty mě velice oslovil.

123

Odpisy neh. a hmot. in. majetku

4.981

Vycházím z toho, že život je cesta a cesta je cíl. Každý z nás má jinou startovní čáru a existuje

298

mezi námi mnoho takových, kteří ji mají hluboko v handicapu. A myslím, že je potřeba ten

Úroky

8

start posunout alespoň trochu na úroveň ostatních. Vážím si práce lidí, kteří věnují energii,

Jiné ostatní výnosy

5

Účtová třída 5 celkem
Tržby z prodeje služeb

nápady, veškerý čas této práci, nerozvinují transparenty typu – to jsem já, úžasný, který

Přijaté příspěvky

580

Provozní dotace

4.660

pomáhám druhým.Věřte, setkal jsem se velice často s takovým přístupem a nemohl jsem

Účtová osnova 6 celkem

5.551

se s ním ztotožnit. V životě se často setkáváme s „musíš“ a „můžeš“. Mám rád lidi, kteří

Hospodářský výsledek před zdaněním

570

Daň z příjmu

0,00

„můžeš“ povýšili na potřebu udělat něco pro ostatní. A z mého pohledu se u Domů na půli

Dodatečné odvody daně z příjmu

0,00

Hospodářský výsledek po zdanění

570

cesty opravdu jedná o záchranu lidského života. Jeho základních kvalit a hodnot. Přeji hodně úspěchů, materiálních prostředků k uskutečnění všech předsevzetí, a mnoho vstřícných
silných lidí, kteří neumí být lhostejní a umí pomáhat.
Promiňte mi mírný patos, ale v tomhle případě to jinak nešlo.

Zdroje financování:
Tržby

22

3,8 %

Ministerstva, státní úřady

39,9 %

Phare

28,9 %

Kraj, obce

15,1 %

Sbírka, výstava

1,9 %

Nadace

2,2 %

Firmy

8,2 %

3,8 %
1,9 % 2,2 % 8,2 %
15,1 %

Ivan Hlas
39,9 %

zpěvák, člen správní rady

28,9 %

3

1. Úvodní slovo

6. Zpráva auditora - jednotlivé projekty

Město Chrudim se systematicky snaží v oblasti sociálních služeb vytvořit funkčně
provázaný systém, do kterého budou zapojeny všechny subjekty poskytovatelů k posílení principů partnerství. Na tomto záměru spolupracuje město Chrudim i s řadou
nestátních neziskových organizací, které jsou způsobilé potřebné služby a pomoc
občanům poskytnout v náležité kvalitě. Provázanost služeb je z našeho pohledu
velmi důležitá, stejně jako jejich kvalita pro efektivní a účinnou pomoc potřebným
lidem. Centrum J. J. Pestalozziho je jedním z partnerů, který garantuje odbornost a
spolehlivost v poskytování účinné pomoci v nouzi. Právě možnost řešit problémové
situace pod odborným vedením pracovníků této organizace, značně eliminuje riziko
sociálního vyloučení ze společnosti.
Je třeba oceňovat práci těch, kteří jsou ochotni přijít, zajistit kvalitní péči a pomoc
lidem postavit se na vlastní nohy. A tak Centrum J. J. Pestalozziho koná, a proto mu za to upřímně děkuji.
Petr Řezníček
místostarosta města Chrudim

Ráda vzpomínám na svoje návštěvy v Chrudimi a mám radost, že nadšenci z Centra
J.J. Pestalozziho se nenechávají otrávit a stále přicházejí s novými projekty, s novými
nápady.
Každá nová Výroční zpráva mě překvapí, s radostí čtu o úspěších v uplynulém roce,
pozoruji, jak stoupá prestiž v místě, v kraji a i celorepublikově. A tak to má být. Možná
za čas už ani nebudete velkou nadaci, jako jsme my, potřebovat. Ale chci, abyste
věděli, že tu jsme a jsme připraveni v rámci svých možností vám pomoci a podpořit
vás.
Božena Jirků
výkonná ředitelka Nadace Charty 77

Je naší povinností pomáhat těm, ke kterým se osud otočil zády.
Proto si vážím práce, kterou už dlouho odvádějí lidé z Pestalozziho centra ve prospěch
ohrožených dětí. Dělají to s opravdovým zápalem pro věc a při tom neokázale. Pokud
to bude v mých silách, vždy jim ráda pomůžu.
Marie Málková
radní Pardubického kraje

4
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6. Zpráva auditora

2. O společnosti
2/1 Řídící orgány
Správní rada:
JUDr. Olga Zavoralová, notářka
předsedkyně správní rady
Ing. Dita Kosmáková, ekonom
členka správní rady
Ivan Hlas, zpěvák
člen správní rady

Dozorčí rada:
Mgr. Vilma Prokelová, manažerka
předsedkyně dozorčí rady
Ing. Ivan Pištora, konzultant
člen dozorčí rady
Richard Tesařík, zpěvák
člen dozorčí rady

Kancelář společnosti:
PaedDr. Pavel Tvrdík, ředitel
Štěpánkova 108, P.O.Box 79, 537 01 Chrudim
Tel.: 469 623 083
Fax: 469 623 083
Mobil: 602 405 484
E-mail: pestalozzi@pestalozzi.cz
www.pestalozzi.cz
Bankovní spojeni: Citibank, a.s., č. ú. 500 955 0001/2600
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5

2. O společnosti

5. Sponzorské dary, příspěvky, granty, dárci

2/2 Historie společnosti
1992

2001

Vznik nadace Návrat. Nadace byla registrována

Otevření třetího domu na půli cesty v Hrochově

u Okresního úřadu v Chrudimi.

Týnci a realizace druhého projektu – Dětské krizové
centrum.

Evropská unie – program PHARE

Dárci – fyzické osoby:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Zavoralová Olga

Ministerstvo vnitra ČR

David Viduna

Krajský úřad Pardubického kraje
Městský úřad Chrudim

Poděkování za celoroční spolupráci:

Nadace Eurotel

Městský úřad Havlíčkův Brod

Nadace Civilia

Deníky Bohemia – Noviny Vysočina

TESCO STORES, a.s. ČR

Deník Cesta Vysočina

VCES, a.s. Praha

Kulturní dům OSTROV spol. s.r.o.

Citibank, a.s.

TJ JISKRA Havlíčkův Brod

VECTOR – CZ, s.r.o. Chrudim

Nadace Terezy Maxové

Superkancelář, s.r.o. Kolín

Autoškola Pipek Josef

Pleas, a.s. Havlíčkův Brod

Občanské sdružení Fokus Vysočina

ČESKÝ TELECOM, a.s. Praha

Studenti základních a středních škol v Chrudimi

1994
Rozhodnutí o přejmenování organizace. Nadace

2002

Návrat převzala jméno významného humanistického

Realizace projektu – Nová cesta, zdravý životní styl.

pedagoga J. J. Pestalozziho /1746-1827/.

2004
1995

Realizace projektů – Jupiter Chrudim a Dům na půli

Realizace prvního stěžejního projektu - Dům na půli

cesty v Havlíčkově Brodě.

cesty.

2005
1999

Realizace projektu Poradenské centrum pro děti a

Transformace nadace na obecně prospěšnou společ-

mládež s nařízenou ústavní výchovou /grant EU/.

nost - Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
Organizace je registrována u Krajského soudu
v Hradci Králové a jejím novým sídlem se stává

KORADO, a.s. Česká Třebová
Chrudim.

LESY ČR, s.p. Hradec Králové

2000
Otevření druhého domu na půli cesty v Hrochově
Týnci.

6

ISOLIT BRAVO, s.r.o. Jablonné nad Orlicí
Dům na půli cesty v Hrochově Týnci

VF Trading, s.r.o. Hradec Králové
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4. Významní sponzoři a mimořádné akce
Společnost Tesco Stores ČR a.s. začala
spolupracovat s Centrem J.J. Pestalozziho před pěti
lety.
V rámci společenské odpovědnosti se firma
Tesco snaží podporovat místní neziskové organizace
ve všech městech či regionech, ve kterých má své
obchody. Protože Centrum J.J. Pestalozziho je
organizace s velice smysluplnými cíly, nabídla jí firma
Tesco svoji podporu.
Ta spočívá především v možnosti získání
finančních prostředků v účasti na vánoční charitativní
sbírce „Pomáhejte s námi“, kterou společnost
Tesco organizuje společně se všemi partnerskými
organizacemi, kterých je k dnešnímu dni třicet sedm.
Tesco
poskytuje
neziskovým
organizacím
charitativní předměty, které dobrovolníci prodávají
po tři předvánoční víkendy, prostory svých obchodů a
zajišťuje medializaci sbírky.
Partnerské organizace, v tomto případě také
Centrum J.J. Pestalozziho, zajišťuje úřední povolení
sbírky, s ním spojenou administrativu a také
dobrovolníky.
Chrudimské
Centrum
J.J.
Pestalozziho

k partnerství přistupuje velice aktivně a pečlivě, což je
vidět na výsledcích každoročních sbírek.
Rok 2005 – 93 000,- Kč
Rok 2004 – 120 916,- Kč
Rok 2003 – 111 420,- Kč

2. O společnosti
2/3 Poslání společnosti
Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. je nevládní nezisková organizace, která poskytuje psychosociální, poradenské a vzdělávací služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice. Organizace usiluje
o znovuzařazení klientů do společnosti a zlepšení kvality jejich života.

2/4 Činnost společnosti

JUDr. Olga Zavoralová přebírá šek od zástupce TESCO
STORES ČR

Předmětem činnosti obecně prospěšné společnosti
je provozování domů na půli cesty v Pardubickém kraji
(Hrochův Týnec, Chrudim, Heřmanův Městec) a kraji Vysočina (Havlíčkův Brod) pro klienty z dětských domovů či
jiných terapeutických komunit, provozování Krizového
centra v Chrudimi, provozování Poradenského centra
pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou a provozování projektu Jupiter, který pomáhá řešit problémy
obětí domácího násilí.

2/5 Cíle společnosti
Centrum J.J.Pestalozziho si stanovilo pro rok 2005
tyto cíle:

18

Setkání s prezidentem ČR Václavem Klausem

Setkání s prezidentem ČR Václavem Klausem

Setkání s Richardem Tesaříkem a Ivanem Hlasem

Návštěva ředitelky odboru Ministerstva vnitra ČR
paní Jitky Gjuričové v DPC Hrochův Týnec

l řešení akutních krizových situací u klientů
l integrace klientů
l prevence sociálně patologických jevů
l příprava podkladů pro registraci sociálních služeb
l pokračovat v procesu zkvalitňování poskytovaných služeb
dle standardů MPSV ČR
l připravit pro realizaci projekt Ambulantní služby při Domu
na půli cesty

7

3. Projekty společnosti

3. Projekty společnosti

3/1 Dům na půli cesty Hrochův Týnec

3/5 Jupiter Chrudim

Projekt Domy na půli cesty v Hrochově Týnci
vznikl v roce 1995 jako první svého druhu v České
republice.
Jedná se o komplexní službu mladým lidem
opouštějícím zařízení ústavní a ochranné výchovy,
která si klade za cíl postupně zapojit osoby se specifickými potřebami do samostatného běžného života.
Poskytované služby - ubytování v rodinných domech
/10+2 lůžek/, psychoterapie, trénink sociálních dovedností, pomoc při hledání zaměstnání a jeho udržení, vytvoření podmínek k dosažení co nejvyššího
vzdělání, pomoc při vedení domácnosti /výuka vaření, praní, hospodaření s finančními prostředky, atd./,
výchova k rodičovství, podpora navazování vztahů
s vlastní rodinou, atd.
Domy na půli cesty mají v současné době nezastupitelné místo mezi ostatními sociálními službami.
Působí preventivně proti problémům jako je kriminalita, závislosti, prostituce, gamblerství apod., které
sebou přináší moderní společnost. Díky projektu
Domů na půli cesty řada mladých dospělých nekončí
po odchodu z ústavních zařízení na ulici jako bezdomovci. Domy na půli cesty se snaží dohnat to, co bylo
v rámci výchovy v ústavních zařízeních zanedbáno.
Učí mladé dospělé základním dovednostem potřebným pro samostatný život.

onemocněním.
Cílem projektu pro rok 2006 je rozšíření poskytovaných služeb zavedením tzv. ambulantních služeb.

Tým projektu tvoří: psycholog, sociální pracovník,
psychoterapeut, speciální pedagog.

V roce 2005 bylo poskytnuto 113 krizových intervencí obětem domácího násilí, přičemž se vždy
jednalo o ženy s dětmi, či bezdětné. Intervence
a terapie je intenzivně poskytována i dětem, ať už
jsou domácím násilím zasaženy přímo, či nepřímo.
Odborný tým pomáhá takto handicapovaným dětem vyjasnit a pochopit situaci, učí je orientovat
se a poskytuje psychickou podporu.

Formy násilí:

Štědrý večer klientů Domu na půli cesty

V roce 2005 bylo přijato do projektu 17 klientů,
6 žen, 10 mužů a 1 dítě.
Z programu jsou vyloučeni pouze mladí lidé
s aktuální drogovou závislostí či vážným psychickým

Ambulantní a terénní služby jsou poskytovány
zcela bezplatně a chce-li klient, tak i anonymně.
Respektujeme rozhodnutí klientů a jsme připraveni
jim pomoci v případě, kdy chtějí násilný vztah opustit,
ale i v případě, kdy se rozhodnou v takovém vztahu
zůstat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nadávky a křik
Stálé kritizování
Psychické násilí na pracovišti
Rány pěstí, kopance a jiné
Zesměšňování
Pohlavky
Omezování osobní svobody
Slovní týrání
Obtěžování po telefonu
Znásilnění
Sexuální harašení
Přepadení

Činnost

Seminář pro klienty o první pomoci

Krizová intervence

70%

Psychologická pomoc

30%

30%

70%

Statistika DPC Hrochův Týnec

Pohlaví

35%

Ženy

35%

Muži

65%

65%

Věk klientů
Mladší 18–ti let

6%

18–19 let

64%

20–21 let

6%

22 a více let

8

24%

24%

6%

Tento projekt mohl být uskutečněn za podpory
města Chrudim

6%
64%

Kontakt:
Centrum J. J. Pestalozziho, Jupiter, Štěpánkova 108, P.O.Box 79, 537 01 Chrudim
Tel.: 469 623 899, Fax: 469 623 083, E-mail: jupiter@pestalozzi.cz
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3. Projekty společnosti

3. Projekty společnosti

3/5 Jupiter Chrudim

3/1 Dům na půli cesty Hrochův Týnec
ženství ani etnickém původu. Domácí násilí je nástrojem prosazení mocenské pozice, většinou se odehrává
za uzavřenými dveřmi bytu, proto je obtížně prokazatelné a postižitelné. Domácí násilí může mít několik
podob, které se mohou vyskytovat samostatně nebo
v kombinaci. Násilné jednání může mít formu fyzického, psychického, sexuálního či ekonomického násilí.
Český právní řád zatím bohužel domácí násilí nezná.

Cílem ojedinělého projektu JUPITER v Pardubickém
kraji je poskytovat komplexní pomoc obětem domácího násilí. Oběťmi domácího násilí jsou především
ženy a jejich děti, zřídka muži, nelze však opomenout
ani seniory, kteří se též mohou ocitnout v této krizové
životní situaci.
Domácí násilí je netypický komplikovaný vztah
mezi obětí a pachatelem, představuje jednu z nejnebezpečnějších forem agrese, nezávisí na vzdělání,
ekonomické situaci, sociokulturní úrovni, věku, nábo-

Všestrannou pomoc takto zasaženým lidem jakéhokoliv věku poskytuje právě projekt JUPITER. Projekt
představuje záchytnou síť, která klientům nabízí
víceúrovňový systém psychosociální pomoci včetně
zabezpečení ubytování s utajenou adresou. Při řešení složité situace klientů je důležité včas nabídnout
nejen ubytování, ale především komplexní sociálně
právní a psychologickou pomoc. Součástí projektu
je telefonní krizová linka a e-mailové poradenství
pro pomoc obětem domácího násilí. Krizová pomoc
a poradenství po telefonu či elektronickou poštou
dává možnost klást zcela anonymně otázky týkající
se problematiky domácího násilí, popřípadě nabízených služeb.

Nabízené služby:
1) ambulantní služby
l telefonní krizová linka - tel. číslo 469 623 899
l sociálně právní poradenství
l psychologické poradenství
l individuální a skupinová psychoterapie
l program pro pachatele domácího násilí
l relaxační metody
cílem ambulantních služeb je:
l stabilizace situace oběti v krizové situaci
l vytvoření náhledu na danou situaci
l změna stereotypu
l rozkrytí pozadí problému
l navození změny situace
l zvýšení sebevědomí a sebeúcty oběti
l odstranění možných pocitů viny
l odstranění psychického napětí
l vytváření sebeobrazu
l zlepšení sociální komunikace (asertivní jednání)
l posilování emočních vazeb
l pomoc s finančními problémy
l pomoc při řešení problémů souvisejících s dětmi klientů
2) terénní služby
l doprovod a podpora při jednání s úřady dle potřeb
klienta (MÚ, kurátory, ÚP apod.)
l doprovod při soudních jednáních
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l zprostředkování odborných konzultací s odborníky
(právníkem, psychiatrem, lékařem apod.)
l návštěva v rodině
cílem terenní služby je:
l usnadnění komunikace s úřady
l pomoci orientovat se
l poznat přirozené prostředí klientů
3) pobytové služby
l pobytový program na utajené adrese
l krizový pobyt
cílem pobytové služby je:
l komplexní sociálně právní, psychologická a terapeutická
pomoc
l nastartování procesu změny stereotypu
l celkové zklidnění situace v rodině pro děti - oběti domácího násilí
(zlepšení koncentrace na školní výkon, odstranění nevhodných vzorců chování, atd.)
4) jiné služby
l besedy, přednášky na téma domácí násilí
l knihovna s tématikou domácího násilí

Národnost klientů

12%

česká

88%

romská

12%

88%

Odkud přicházejí
Nefunkční rodina

6%

29%

29%

Středisko výchovné péče

6%

Ústav sociální péče

6%

Dětský domov

18%

Výchovný ústav

29%

Pěstounská péče

6%

Narozeno v DPC

6%

6%

29%
18%

6%
6%

Kam odcházejí

12%

Podnájem

23%

Rodina

12%

Vlastní byt

18%

Zůstávají v projektu

35%

Pracovní místo s ubytováním

12%

Klienti Domu na půli cesty se učí vařit
Kontakt: Centrum J. J. Pestalozziho
Domy na půli cesty
Riegrova 356-357, 538 62 Hrochův Týnec
Tel.: 469 692 014, 607 971 652
e-mail: dpc@pestalozzi.cz

23%

35%
18%

12%

Pravidelná komunita klientů Domu na půli cesty
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Projekt Domu na půli cesty v Havlíčkově Brodě
vznikl v roce 2004. Jedná se o mimořádný projekt
v celém kraji Vysočina, jelikož v tomto regionu podobnou službu nenabízí žádná organizace.

Respektujeme svobodnou vůli, důstojnost a soukromí klientů, kteří nás v tíživé životní situaci požádají o pomoc. Klienti jsou oprávněni se rozhodnout,
zda s námi budou spolupracovat v anonymitě, nebo
zda- li nám sdělí své osobní údaje. Poskytované
služby jsou určovány vždy na základě přání a potřeb
klienta. Služby všem klientům jsou poskytovány zcela
bezplatně.

U Domu na půli cesty v Havlíčkově Brodě stejně jako v předchozí kapitole u DPC Hrochův Týnec se jedná o komplexní službu mladým lidem, kteří opouštějí
dětské domovy, výchovné ústavy či jiné terapeutické
komunity, případně nefunkční rodinu. Klientelou jsou
mladí lidé převážně z kraje Vysočina.
Poskytované služby - ubytování v bytě 3+1 v centru města (4 lůžka), trénink sociálních dovedností,
pomoc při vedení domácnosti, pomoc při hledání
zaměstnání a jeho udržení, výchova k rodičovství, vytvoření podmínek pro další vzdělávání klientů, pomoc
a podpora v prosazování práv a zájmů klientů.

Odborné pracovnice Domu na půli cesty při administrativní práci

ce). Bylo uspořádáno 10 přednášek - např. na téma
využití relaxačních technik při práci s dětmi s lehkou
mozkovou dysfunkcí při vyučování, o zvládání stresu, případová supervize, syndrom CAN, způsoby
zvládání obtížných situací při práci s klientem apod.
Přednášky jsou pořádány jak pro širokou (laickou)
veřejnost, tak pro odborníky v oboru.

V roce 2005 bylo v Krizovém centru uskutečněno
243 konzultací (osobní i telefonická krizová interven-

Statistika KC Chrudim

Činnost

V roce 2005 poskytl projekt služby celkem 7 klientům, z toho byla 1 dívka, 2 chlapci a 2 mladé matky
s dítětem do věku dvou let.

Psychosociální pomoc

Cílem projektu pro rok 2006 je rozšíření poskytovaných služeb a navýšení kapacity projektu.

3%
47%

Logopedie

38%

Telefonická krizová linka

12%

Přednášky, semináře

12%

47%

38%

3%

V projektu jsou umístěny i celé rodiny

Věk klientů
Statistika DPC Havlíčkův Brod

Pohlaví
Ženy

42%

Muži

29%

Děti

29%

Věk klientů

42%

29%

18–20 let

42%

21–23 let

29%

13%

7–10 let

5%

11–15 let

3%

16–18 let

5%

nad 18 let

74%

13%
74%

5%
3%
5%

29%

29%

Děti do 3 let

24 a více let

29%

0–6 let

42%
29%

Tento projekt mohl být uskutečněn za podpory
města Chrudim

0

Kontakt:
KC Chrudim, tel.: 469 623 899, 469 623 898, fax: 469 623 083, email: kc@pestalozzi.cz
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Projekt Krizové centrum /KC/ nabízí své služby již
od roku 2001. Cílem projektu je poskytovat poradenské, vzdělávací a psychosociální služby klientům
v Pardubickém kraji, kteří se ocitli v krizové situaci,
jež naléhavě ohrožuje život či významně snižuje jeho
kvalitu a vyžaduje bezodkladné řešení.

k pozitivní změně v životě jedince. Odborníci projektu KC doprovázejí klienty v těžkém životním období,
pomáhají jim pochopit situaci, ve které se klienti ocitli
a společně hledají východiska k řešení. Tým projektu
tvoří: psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog a psychoterapeut.

Krize je nedílnou součástí lidského bytí. Může
být chápána jako nebezpečí, ale i jako příležitost

Projekt je určen pro klienty všech věkových kategorií - děti, mládež, mladé dospělé, dospělé, seniory.

Poskytované služby:

Projekt se orientuje na:

l přímá krizová intervence (zpracování akutního krizového stavu)
l telefonická krizová intervence
tel. číslo: 469 623 899
l e- mailové poradenství: kc@pestalozzi.cz
l individuální a skupinová psychoterapie
l další psychoterapeutické aktivity (relaxační cvičení,
kluby, atd.)
l psychická podpora
l zázemí pro svépomocné skupiny
l krizové lůžko - dočasný azyl k překlenutí krizové
situace
l komplexní speciálně pedagogická diagnostika
l logopedická diagnostika, prevence, nápravy
l prevence a provádění náprav specifických poruch
učení
l zprostředkování kontaktu na další odborná pracoviště
l přednášky pro veřejnost, pro MŠ, ZŠ a jiné organizace (přednášky jsou pořádány v prostorách budovy Centra J. J. Pestalozziho, o. p. s.)
l knihovna s odbornou literaturou (k zapůjčení pro
širokou veřejnost)

l klienty v aktuální krizové situaci
l klienta - dítě, se specifickými poruchami učení
a chování
l klienta - dítě, ohrožené sociálně patologickými
vlivy
l klienta - dítě, které má problémy v rodině nebo
ve školním kolektivu
l klienta, který má před významným lékařským
zákrokem
l klienta, jehož blízká osoba je dlouhodobě či těžce
nemocná
l ženy, které mají dlouhodobé problémy s přirozenou reprodukcí
l klienty-pacienty, kteří jsou onkologicky nemocní
l klienta, který má mírné psychické problémy
l klienty - osoby, které byly traumatizovány
l klienta v hluboké aktuální finanční krizi
l klienta, který byl propuštěn z výkonu trestu
l klienty, u kterých je nutná mediace (mimosoudní
zprostředkování dohody mezi konfliktními stranami)

Klienti DPC HB odešli do
Podnájem

42%
0%

Rodina
Vlastní byt

29%

Zůstávají v projektu

29%

Azylového domu

29%

42%
29%

0%

Klienti Domu na půli cesty v Havlíčkově Brodě na společném výletě

Kulturní dům Ostrov spol. s.r.o.

V kulturním domě Ostrov se pořádají divadelní a filmová
představení a další akce související s děním ve městě
Havlíčkův Brod.
(Knižní trh, Zahrada, plesy, jazykové kurzy…..)
Dům na půli cesty získává měsíčně volné vstupenky
na filmová představení dle svého výběru.

KC nabízí komunitní setkání pro různé cílové skupiny
14

KC nabízí přednášky odborné i laické veřejnosti

Kontakt: Centrum J. J. Pestalozziho, Domy na půli cesty,
Smetanovo náměstí 3290, Havlíčkův Brod, Tel.: 569 426 717, 605 942 929
e-mail: dpchb@pestalozzi.cz
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Projekt Poradenské centrum pro děti a mládež
s nařízenou ústavní výchovou je nový projekt naší organizace. Jde o pilotní projekt, jehož výstupem bude kromě jiného metodika pro pracovníky dětských domovů a dětských
domovů se školou v České republice. Klienty jsou sociálními
pracovníky městských úřadů v Pardubickém kraji vytipované
děti s nařízenou ústavní výchovou, u nichž se předpokládají větší problémy při odchodu z rezidenčního zařízení.
Tímto projektem Centrum J. J. Pestalozziho navázalo na
dlouholeté zkušenosti s vedením Domů na půli cesty. Jde
o projekt pomoci mladým lidem v těžké životní situaci, jež
pro ně představuje odchod ze zařízení ústavní výchovy. Tato
dlouhodobá zkušenost s mladými lidmi, kteří prošli ústavní
výchovou, jednoznačně ukázala nutnost začít s přípravou
na život mimo ústavní zařízení dříve než v momentě, kdy
tito mladí lidé ústav opouštějí. Jde o děti často trpící tzv.
„ústavním syndromem“, závažnou deprivací způsobující
sociální handicap, který výrazně znemožňuje možnost socializace dětí po opuštění ústavního zařízení. Děti nejsou,
přes veškerou poskytovanou péči, zařízeními ústavní výchovy dostatečně připravovány na odchod do samostatného
života. Dosud jim poskytovala materiální a sociální jistoty,
které najednou končí a mladý člověk zůstává sám. Musí
si najít zaměstnání a vlastní bydlení. Velmi často dochází
k tomu, že kvůli nedostatečné osobní motivaci a nutnému
opuštění ústavu nedokončí školní docházku, což je jedním
z nejzásadnějších důvodů selhání, protože se nemá šanci
uplatnit na trhu práce.

Skladba klientů podle původního bydliště

Děti dlouhodobě vychovávané v ústavní péči často
dosahují nízké úrovně školního vzdělání, mají sníženou
schopnost sociální integrace, mají potíže v navazování vztahů, jsou výrazně více ohroženy sociálně patologickými vlivy
než děti vychovávané v rodině. Všechny výše uvedené faktory často způsobují selhání mladého člověka po odchodu
z ústavního zařízení, mnozí z nich končí v řadách dlouhodobě nezaměstnaných, nemohou si udržet bydlení a nasnadě
je pak jejich společensky nežádoucí činnost (kriminalita,
abúzus drog apod.).
S klienty odborně pracujeme zejména v rámci víkendových pobytů, na které jezdíme se třemi skupinami dětí.
V mezidobí všechny děti navštěvujeme a bereme je na

výjezdy mimo zařízení. Máme k dispozici seznam 120
potencionálních klientů vytipovaný od pracovníků SPOD,
z něhož průběžně děti zařazujeme do programů přímé práce. Soustavně terapeuticky pracujeme se 34 dětmi z dětských domovů, dětských domovů se školou a výchovných
ústavů ve věku od 11 do 21 let.
V provozu jsou internetové stránky určené našim klientům a dětem z DD a DDŠ www.otevridvere.cz. Spolupracujeme s patnácti sociálními odbory městských úřadů obcí
s rozšířenou působností v Pardubickém kraji a s jedenácti
zařízeními ústavní výchovy.
Služby poskytované PC:
l Vypracování individuálního programu pomoci. Podílet se
bude tým pracovníků PC (speciální pedagog, psycholog,
sociální pracovnice) a klient sám.
l Vypracování a realizace cílených speciálně pedagogických a psychoterapeutických programů pro řešení konkrétních problémů a pro jednotlivé skupiny klientů.
l Skupinová a individuální psychoterapie a poradenství
v rámci víkendových pobytů a návštěv
v zařízení.
l Telefonické a mailové poradenství prostřednictvím internetových stránek www.otevridvere.cz
l Poskytování služeb zaměřených na volbu dalšího vzdělávání a povolání.
l Sociální výcvik.
l Nácvik řešení konkrétních situací, např. žádost o zaměstnání, hledání bydlení apod.
l Zprostředkování kontaktů do jiných typů zařízení.
l Informace o styku s potřebnými institucemi.
l Spolupráce s kurátory, úřady práce a dalšími institucemi.
l Navazování kontaktu a popř. spolupráce s rodinou klienta.

Pardubice
Lanškroun
Chrudim
Moravská Třebová
Svitavy
Králíky
Česká Třebová
Praha
Vysoké Mýto
Litomyšl
Ústí nad Orlicí

11
6
4
3
2
2
2
1
1
1
1

32%
18%
12%
8%
6%
6%
6%
3%
3%
3%
3%

Skladba klientů dle výchovných zařízení
Dětský domov

21

62%

Dětský domov se školou

8

23%

Výchovné léčebné oddělení

4

12%

Výchovný ústav pro mládež

1

3%

Víkendový výcvikový výjezd klientů

3%
12%
23%

62%

Víkendový výcvikový výjezd klientů

Klientů Poradenského centra bylo v roce 2005 celkem 34,
z toho 7 dívek a 27 chlapců.

Cílem projektu pro rok 2006 je pokračování práce s klienty již v projektu zapojenými a doprovázení klientů
po ukončení ústavní výchovy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou
unií a státním rozpočtem České republiky

Statistika PC Chrudim
Skladba klientů dle věku

12

11 – 15 let

22

64%

15 – 18 let

9

27%

18 – 21 let

3

9%

27%

Víkendový výcvikový výjezd klientů

9%
64%

Kontakt: Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., Poradenské centrum, Štěpánkova 108, P.O.Box 79,
537 01 Chrudim, Tel./fax: 469 625 121, E-mail: poradna@pestalozzi.cz
www.otevridvere.cz
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