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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
při hodnocení uplynulého
roku naší společnosti musím
konstatovat, že zdárně fungovaly
všechny projekty, a to Domy na
půli cesty Hrochův Týnec (od
roku 1996), Dům na půli cesty
Havlíčkův Brod (od roku 2004),
Krizové centrum (od roku 2000),
novější Jupiter, Poradenské
centrum pro děti a mládež
s nařízenou ústavní výchovou
a nejnovější Ambulantní péče.
Naši zaměstnanci poskytovali
služby dle požadovaných
standardů a podle všech
hodnotících kritérii návštěvnosti
a zájmu o služby zřejmě
také ke spokojenosti klientů.
Profesionální poskytování služeb
naší společností považuji za
samozřejmost.
Domnívám se, že v současném
postavení neziskového sektoru
před námi stojí i další cíle. Pro
zdárné fungování neziskovky
je nutné zvládnout oblasti
legislativy, daní, pozice vůči
veřejné správě, komerčnímu
sektoru a veřejnosti. Rovněž
bychom do budoucna měli

Jsem rád, že mohu popřát
Centru Pestalozziho, o.p.s., už
k patnáctému výročí jeho činnosti.
Patnáct let je u člověka téměř
práh dospělosti a Pestalozziho
centrum také za ta léta
vyrostlo ze skromných začátků
v profesionální organizaci. Lidé,
kteří v něm pracují, se však
po celou dobu stále řídí stejnou
zásadou – pomáhat těm, kteří
se ne vlastní vinou dostali do
nezáviděníhodné životní situace.
Proto mají mou podporu a mohou
se na ni spolehnout.

4

zvládnout způsoby financování,
nejen problém podpory ze strany
státu a veřejných rozpočtů, ale
především musíme věnovat
pozornost soukromým zdrojům
a nově i zahraničním zdrojům.
Velké rezervy máme
v komunikaci (sociální reklama,
prezentace, média, veřejnost)
a v získávání dárců. Získat
dárce, vzbudit jeho osobní zájem
o věc a dovést ho k finanční
zainteresovanosti je výchovný
proces a vyžaduje především
vzbudit důvěru.
Věřím, že pokud se nám
bude dařit i v těchto
zdánlivě s našim posláním
nesouvisejících oblastech, podaří
se nám, zejména průhledností
a profesionalitou naší práce,
individuální dárce reprezentovat
a dosvědčovat hodnotu daru.
Všem našim partnerům, přátelům
a budoucím dárcům jménem
správní rady děkuji za přízeň.
JUDr. Olga Zavoralová
předsedkyně správní rady

Ing. Ladislav Libý
poslanec Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
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ÚVODNÍ SLOVO
Sociální služby jsou velmi
dynamicky se rozvíjející potřebou
současného člověka. Je to dáno
nejen tím, že jeho osobnost je
v ohrožení nezdravým způsobem
života, ale i v rozdílnosti
podmínek, ve kterých se
vyskytuje. To bezesporu platí pro
všechny vyspělé země Evropy.
Jsem přesvědčen, že i naše Česká
republika chce přispět k tomu,
aby Evropa byla územím, kde
sociální služby budou pro všechny
potřebné občany dostupné, stabilní
a kvalifikované. Tato potřebnost
je nutná pro kontrolu a zajištění
sociálních dimenzí bez ohledu na
regionální, tradiční a ekonomické
možnosti. V kontextu těchto
potřeb není nutností, aby se těchto
úkolů zhostily jenom státní nebo
obecní organizace poskytovatelů.
S pomocí evropských, národních
či obecních finančních prostředků
lze v současné době velmi
efektivně využít spolupráce
s neziskovými organizacemi, které
působí na území našeho města.

Jednou z nich je Centrum
J. J. Pestalozziho, které již
15 let poskytuje kvalitní
poradenské, vzdělávací a
sociální služby ohroženým
a znevýhodněným skupinám
obyvatel. Tato organizace je
také příkladem nadregionálního
působení v Pardubickém kraji
a dalších místech České republiky
v poskytování kvalitních
služeb při garanci odbornosti
a spolehlivosti.

Vážení přátelé,
obchodní dům Tesco v Pardubicích
má dlouhodobě ve své sponzorské
péči Centrum J. J. Pestalozziho
v Chrudimi. Dosavadní spolupráce
se rozvíjí úspěšně. Osobně jsem
nastoupil na pozici ředitele
obchodního domu před Vánocemi
2006, a když jsem zjistil, jakého
mám partnera v této oblasti,
tak jsem byl nadšen. Nadšen
proto, že jsem se na své cestě
po obchodech v Tescu nesetkal
s tak komplexním a smysluplným
programem, jako má Centrum
Pestalozziho. Jsem velmi rád,
že mi je umožněno alespoň trochu
přispět k naplňování cílů této
vznešené organizace. Předávání
sponzorského daru v Chrudimi
po Vánocích ve mně posílilo
odhodlání více zaktivizovat síly
a prostředky a tuto pomoc zlepšit.

organizace a s jejími výsledky.
Dále v představení organizace
vhodnou formou našim
zákazníkům, a tak konkretizovat
cíl našeho sponzorského snažení.

Další zkvalitnění naší spolupráce
vidím především v zapojení
širšího počtu pracovníků OD
Tesco do plnění našich cílů,
jejich seznámení s charakterem

Jsem rád, že má tato organizace
sídlo v našem městě. Upřímně
všem zaměstnancům Centra
J. J. Pestalozziho a jejich
podporovatelům děkuji za práci
a přeji hodně elánu do dalších let.

Mgr. Petr Řezníček
1. místostarosta města Chrudimi

Je celá řada dalších možností
pomoci, které jsme si
s panem ředitelem Tvrdíkem
vyjasnili a které již začínáme
sponzorskými dary naplňovat.
Celá tato činnost směřuje ke
vzájemnému obohacení se
pocitem, že děláme dobrou
a potřebnou práci, která určitě
kultivuje naše myšlení.
Děkuji Vám za možnost, kterou
nám dáváte. V roce 2007
se budeme snažit dosáhnot
výrazného zkvalitnění výsledků.

Stanislav Novotný
ředitel obchodního domu Tesco
Pardubice

5

15 let zaloení spoleènosti J. J. Pestalozziho
15 let zaloení spoleènosti J. J. Pestalozziho

O SPOLEÈNOSTI
2/1 Řídící orgány
Správní rada:

Dozorčí rada:

JUDr. Olga Zavoralová, notářka
předsedkyně správní rady

Mgr. Vilma Prokelová, pedagog
předsedkyně dozorčí rady

Ing. Dita Kosmáková, ekonom
členka správní rady

Ing. Ivan Pištora, konzultant
člen dozorčí rady

Ivan Hlas, zpěvák
člen správní 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
pestalozzi@iol.cz
http://www.pestalozzi.cz
Bankovní spojeni: Citibank a.s.,
č. ú. 500 955 0001/2600
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O SPOLEÈNOSTI
2/2 Historie společnosti
1992
Vznik nadace Návrat se sídlem
v Hrochově Týnci. Nadace byla
registrována u Okresního úřadu
v Chrudimi.
1994
Rozhodnutí o přejmenování
organizace. Nadace Návrat
převzala jméno významného
humanistického pedagoga
J. J. Pestalozziho (1746–1827).
1995
Realizace projektu – Dům na půli
cesty.
1999
Transformace nadace na obecně
prospěšnou společnost – 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.

2006
Realizace nového projektu
– Ambulantní péče (podpořeno
ze SROP EU).

2001
Otevření třetího domu na
půli cesty v Hrochově Týnci
a realizace dalšího projektu
– Dětské krizové centrum.
2002
Realizace nového projektu – Nová
cesta, zdravý životní styl.
2004
Realizace nových projektů
– Jupiter Chrudim a Dům na půli
cesty v Havlíčkově Brodě.
2005
Realizace nového projektu
– Poradenské centrum pro děti
a mládež s nařízenou ústavní
výchovou (podpořeno z PHARE EU).

Výcvikový program první
pomoci pro klienty

Výcvikový program první
pomoci pro klienty
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O SPOLEÈNOSTI
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
Předmětem činnosti obecně
prospěšné společnosti je
provozování domů na půli cesty
v Pardubickém kraji (Hrochův
Týnec, Chrudim) a kraji
Vysočina (Havlíčkův Brod) pro
klienty z dětských domovů či
jiných terapeutických komunit,

provozování Krizového centra
v Chrudimi, provozování projektu
Jupiter, který pomáhá řešit
problémy obětí domácího násilí,
provozování Poradenského centra
pro děti a mladé lidi z dětských
domovů a ústavů.

2/5 Cíle společnosti
Centrum J. J. Pestalozziho si
stanovilo pro rok 2006 tyto cíle:

– příprava registrace sociálních
služeb

– řešení akutních krizových
situací u klientů

– pokračování v procesu
zkvalitňování poskytovaných
služeb dle standardů MPSV ČR

– integrace klientů
– prevence sociálně-patologických
jevů
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– realizace projektu Ambulantní
péče při Domu na půli cesty
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VÝZNAMNÍ SPONZOØI

Významní sponzoři a mimořádné akce

Přebírání šeku od Tesco
Stores ČR

Návštěva ředitelky odboru
MV ČR Jitky Gjuričové v DPC

Noví členové správní rady Ivan Hlas a Richard Tesařík při jednání se starostou
města Janem Čechlovským a poslancem Poslanecké sněmovny Ladislavem Libým.
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PROJEKTY SPOLEÈNOSTI

3/1 Dům na půli cesty Hrochův Týnec
Projekt Domů 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 lůžek),
psychoterapie, trénink sociálních
dovedností, pomoc při hledání
zaměstnání a jeho udržení,
vytvoření podmínek k dosažení
co nejvyššího vzdělání, pomoc
při vedení domácnosti (např.
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 s sebou
přináší moderní společnost.
Díky projektu 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.

Kontakt:
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.
Domy na půli cesty
Riegrova 356-357
538 62 Hrochův Týnec
tel.: 469 692 014, 607 971 652
e-mail: dpc@pestalozzi.cz

V roce 2006 bylo přijato do
projektu 15 klientů, 4 ženy,
10 mužů a 1 dítě.
Z programu jsou vyloučeni pouze
mladí lidé s aktuální drogovou
závislostí či vážným psychickým
onemocněním.
Cílem projektu pro rok 2007 je
rekonstrukce sociálních zařízení
v domech (WC a sprchy).

Oslava narozenin klienta
Domu na půli cesty

Štědrý večer klientů
Domu na půli cesty
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PROJEKTY SPOLEÈNOSTI
Statistika DPC Hrochův Týnec:
Pohlaví klientů:

ženy
muži

Věk klientů:

Odkud přicházejí
klienti:

dětský domov
výchovný ústav
nefunkční rodina
ústav sociální péče
středisko výchovné péče

Národnost klientů:

romská
česká

mladší 18 let
18–19 let
20–21 let
22 a více let

Kam klienti odcházejí:

zůstávají v projektu
návrat do rodiny
podnájem
vlastní bydlení
neudáno kam
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PROJEKTY SPOLEÈNOSTI

3/2 Dům na půli cesty Havlíčkův Brod
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.
U Domu na půli cesty v Havlíčkově
Brodě, stejně jako v předchozí
kapitole u DPC v Hrochově
Týnci, se jedná o komplexní
službu mladým lidem, kteří
opouští 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)
– psychoterapie
– trénink sociálních dovednostní

– pomoc při hledání zaměstnání
a jeho udržení
– vytvoření podmínek k dosažení
co nejvyššího vzdělání
– pomoc při vedení domácnosti
(např. výuka vaření, praní,
hospodaření s finančními
prostředky atd.)
– výchova k rodičovství, podpora
navazování vztahů s vlastní
rodinou, podpora v prosazování
práv a zájmů klientů atd.

Kontakt:
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
Dům na půli cesty
Smetanovo nám. 3290
Havlíčkův Brod
tel.:569 426 717, 605 942 929
e-mail: dpchb@pestalozzi.cz

V roce 2006 poskytl projekt
služby celkem 5 klientům, z toho
byly 3 dívky a 2 chlapci.
Cílem projektu pro rok 2007 je
rozšíření poskytovaných služeb
zřízením ambulantní péče,
navýšení kapacity projektu
a rozšíření spolupráce
s Probační a mediační službou
ČR Havlíčkův Brod.

Společné vaření klientů
Domu na půli cesty

Štědrý večer klientů
Domu na půli cesty
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PROJEKTY SPOLEÈNOSTI
Statistika DPC Havlíčkův Brod:
Pohlaví klientů:

muži
ženy

Věk klientů:

Odkud přicházejí
klienti:

nefunkční rodina
náhradní rodinná
výchova
dětský domov

Národnost klientů:

romská
česká

18–20 let
21–23 let

Kam klienti DPC
odcházejí:

azylový dům
zůstávají v projektu
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PROJEKTY SPOLEÈNOSTI
3/3 Krizové centrum Chrudim
Krizové centrum (KC) vzniklo
v roce 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. Odborníci projektu KC
doprovázejí klienty v těžkém
životním období, pomáhají jim
pochopit situaci, ve které se
klienti ocitli, a společně hledají
východiska k řešení.
Služby poskytované odborným
personálem Krizového centra
mají podpůrný a aktivizační
charakter. Vedou klienta
k náhledu na vlastní situaci
a pomáhají mu nalézt nejlepší
řešení obtížné situace. Cílem
služeb je navození důvěry
a adekvátní odborná pomoc.
Klient se na řešení vlastní tíživé
situace podílí spoluvytvářením
osobního plánu pomoci při
vstupu do terapie.
Projekt je určen pro klienty
všech věkových kategorií – děti,
mládež, mladé dospělé, dospělé,
seniory.
Poskytované služby:
– přímá krizová intervence
(zpracování akutního krizového
stavu)
– telefonická krizová intervence:
tel. číslo: 469 623 899
– e-mailové poradenství:
kc@pestalozzi.cz
– individuální a skupinová
psychoterapie
– další psychoterapeutické
aktivity (relaxační cvičení,
kluby atd.)
– zázemí pro svépomocné skupiny
– krizové lůžko (dočasný azyl
k překlenutí krizové situace)
– komplexní
speciálně-pedagogická
diagnostika
– logopedická diagnostika,
prevence, nápravy
– prevence a provádění náprav
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specifických poruch učení
– zprostředkování kontaktu na
další odborná pracoviště
– přednášky pro veřejnost,
pro MŠ, ZŠ a jiné organizace
(přednášky jsou pořádány
v prostorách budovy Centra
J. J. Pestalozziho, o.p.s., ve
II. patře)
– knihovna s odbornou
literaturou (k zapůjčení pro
širokou veřejnost)
Služby zajišťuje odborný
tým: psycholog, sociální
pracovník, speciální pedagog
a psychoterapeut. Týmem
projektu ve spolupráci
s uživatelem služby je
vypracován individuální plán,
který je sestaven vždy na
základě potřeb a přání klienta.
Služby jsou zajišťovány dle
potřeb uživatele – na adrese
Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s.,
případně v terénu. Služby jsou
poskytovány každý pracovní den
v době od 8 do 17 hodin, nebo
dle potřeb klientů.
Jedná se o služby bezplatné
a je-li v zájmu klienta, tak
i anonymní.
Cíle Krizového centra:
– řešení akutní krizové situace
– doprovázení klientů v těžkém
životním období
– pomoc orientovat se v krizové
situaci
– strukturalizace krizové situace
– společné hledání východisek
k řešení krizové situace
Vždy respektujeme volbu
uživatelů, kteří nás v tíživé
životní situaci požádají o pomoc,
zajišťujeme diskrétnost a bezpečí.
Za rok 2006 byla poskytnuta
péče 55 klientům – 39 mladým
lidem do 18 let, 10 ženám
a 6 mužům starších 18 let.
Celkem bylo v KC uskutečněno
404 konzultací.
Bylo uspořádáno 8 přednášek.

Pět seminářů pořádali sami
pracovníci KC – pro spec. školu
v Běstvině, pro učitele spec.
školy v Chrudimi, pro MŠ
v Rosicích u Chrasti, pro
ZŠ v Hrochově Týnci, pro
laickou veřejnost v prostorách
Mamaklubu Chrudim. Ostatní
přednášky se konaly v budově
Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s.,
jak pro odbornou, tak i laickou
veřejnost, přednášejícím byl
externí odborník.
Témata konaných přednášek:
Specifické poruchy učení,
Mentální anorexie a bulimie,
Agrese a šikana.
Kontakt:
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.
Krizové centrum Chrudim
Štěpánkova 108, P.O.Box 79
537 01 Chrudim
tel.: 469 623 899, 469 623 898
fax: 469 623 083
e-mail: kc@pestalozzi.cz

15 let zaloení spoleènosti J. J. Pestalozziho
15 let zaloení spoleènosti J. J. Pestalozziho
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Statistika KC Chrudim:
Krizové centrum:

přednášky, semináře
telefonická krizová
linka
logopedie
psychosociální pomoc

Práce s klientem

Věková kategorie
klientů KC:

nad 18 let
16–18 let
11–15 let
7–10 let
0–6 let

Přednášky a semináře

15

15 let zaloení spoleènosti J. J. Pestalozziho
15 let zaloení spoleènosti J. J. Pestalozziho

PROJEKTY SPOLEÈNOSTI
3/4 Jupiter
Cílem ojedinělého projektu
v Pardubickém kraji je
poskytovat všestrannou pomoc
obětem domácího násilí. Projekt
vytváří záchytnou síť, která
klientům nabízí víceúrovňový
systém psychosociální pomoci.
Součástí projektu jsou ambulantní
služby, terénní služby, telefonní
krizová linka (469 623 899),
e-mailové poradenství
(jupiter@pestalozzi.cz)
a v neposlední řadě zabezpečení
ubytování s utajenou adresou.
Krizová pomoc a poradenství
po telefonu či elektronickou
poštou dává možnost klást zcela
anonymně otázky týkající se
problematiky domácího násilí,
popřípadě nabízených služeb.
Služby jsou zajišťovány zcela
bezplatně.
Pod pojmem domácí násilí
se většinou rozumí stupňující
se opakované násilí fyzické,
psychické či sexuální povahy
mezi manželi nebo partnery.
Problém domácího násilí však lze
pojmout v jeho širším významu.
Násilí v rodině totiž může mít
různé konkrétní podoby: od týrání
a zanedbávání dětí, přes trýznění
seniorů, až po zmíněné psychické
a fyzické násilí mezi mužem
a ženou. Domácí násilí jde
napříč sociálně-demografickým
spektrem. Je nezávislé na:
materiálním zázemí rodiny,
vzdělání, profesi a věku
partnerů, typu partnerského
vztahu, náboženství či etnické
příslušnosti.
Charakteristickými znaky
domácího násilí jsou:
– blízké vztahy intimního
charakteru:
násilí se odehrává mezi
osobami, které jsou
v příbuzenském vztahu nebo
mezi osobami jinak blízkými
(druh a družka apod.)
– společné bydlení:
oběť a násilník zpravidla bydlí
spolu, žijí v jednom bytě nebo
domě
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– dlouhodobost:
domácí násilí většinou eskaluje
několik let
– opakující se ataky:
nejde o jednorázové incidenty,
nýbrž o nepřetržitý koloběh
útoků, přerušovaný fázemi
usmiřování, slibů a obdobím
relativního klidu (období klidu
se však postupně zkracuje,
zatímco období vytváření
napětí a útoků se prodlužuje)
– stupňující se agresivita:
útoky jsou s každým dalším
opakováním brutálnější
– skrytost:
odehrává se za zavřenými
dveřmi domova
– asymetrie ve vztahu:
tento znak je považován
za určující, projevuje se
bezvýhradnou mocí agresora
a naprostou bezmocí oběti,
která je dlouhodobě udržovaná
v závislém, nerovnoměrném
postavení, kdy si agresor
vynucuje, aby oběť byla
poslušná a dělala bez diskuse
to, co on chce, přičemž
k donucení používá násilí
Všestrannou pomoc takto
zasaženým lidem jakéhokoliv
věku zajišťuje právě projekt
JUPITER. Může se na nás
obrátit kdokoliv, kdo se s touto
problematikou potýká, ať už
přímo, či nepřímo. Zajištění
služeb může být zcela anonymní,
je-li to požadavek zájemce.
Důležité je vědět, že nikdo nemá
právo druhého napadat, násilí
je vždy neomluvitelné! Všechny
spory se dají řešit jiným
způsobem!
Nabízené služby:
Ambulantní služby:
jsou poskytovány v Chrudimi
v Centru J. J. Pestalozziho, o.p.s.,
v ulici Štěpánkova 108.
– krizová intervence
– sociálně-právní poradenství
– psychologické poradenství

– terapeutická pomoc
(individuální, skupinová)
– techniky sebepoznání
– relaxační metody
(péče o duševní zdraví)
– program pro pachatele
domácího násilí
– zprostředkování kontaktů na
jiná odborná pracoviště atd.
Cílem krizové intervence
je stabilizovat klienta v krizové
situaci a umožnit mu získat
náhled na konkrétní krizi, kterou
právě prochází. Sociálně-právní
poradenství zajišťuje odpovědi na
konkrétní otázky z oblasti práva,
pomáhá klientovi orientovat se
atd. Terapeutická pomoc spočívá
ve spolupráci s klientem nad
problémem, jež má původ ve
vnitřní psychické dynamice.
Techniky sebepoznání vedou ke
zvýšení sebevědomí a sebeúcty.
Terénní služby:
zajišťuje sociální pracovnice
projektu.
Nabízená služba spočívá
v doprovázení a podpoře klienta
při jednání s úřady dle jeho
potřeb (MÚ, kurátory, ÚP apod.),
v doprovázení při soudních
jednáních, ve zprostředkování
odborných konzultací s odborníky
(právníkem, psychiatrem,
lékařem apod.), v návštěvách
rodin atd.
Pobytový program:
jedná se o pobytový program na
utajené adrese – krizový pobyt.
Zahrnuje intenzivní práci na
změně sociální situace klienta
(ubytování na dobu max. 6 měsíců,
psychoterapie, socioterapie,
sociálně-právní poradenství,
pomoc s řešením finanční situace,
pomoc při hledání zaměstnání,
pomoc při řešení bytové
problematiky, pomoc při řešení
otázek dětí klienta, doprovod při
jednáních atd.).

15 let zaloení spoleènosti J. J. Pestalozziho
15 let zaloení spoleènosti J. J. Pestalozziho
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3/4 Jupiter
Jiné služby:
– besedy, přednášky na téma
domácí násilí
– k dispozici knihovna
s tématikou domácího násilí
Služby zajišťuje odborný tým:
psycholog, sociální pracovník,
psychoterapeut, speciální
pedagog. Odborní pracovníci
zcela respektují rozhodnutí
klientů a jsou připraveni jim být
nápomocní v případě, kdy chtějí
násilný vztah opustit,
ale i v případě, kdy se rozhodnou
v takovém vztahu zůstat.

Služby jsou poskytovány
bezplatně každý pracovní den
od 8 do 17 hodin, příp. dle
potřeb klientů!
Za rok 2006 byla poskytnuta
péče 62 klientům – jednalo se
o 22 mladých klientů do 18 let,
o 36 žen a 4 muže nad 18 let.
Klienti bydlí v okrese Chrudim.
Intenzita kontaktů se odvíjí od
potřeb klienta. 90 % klientů
dochází do Centra pravidelně a je
jim poskytována psychologická
pomoc. Bylo uskutečněno
cca 350 konzultací s klienty.
Telefonická krizová intervence

byla poskytnuta během roku
v 86 případech.
Do pobytového programu bylo
zapojeno 5 žen – 2 ženy s jedním
dítětem, 1 žena se dvěma dětmi,
2 ženy bezdětné.
Kontakt:
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.
Jupiter
Štěpánkova 108, P.O.Box 79
537 01 Chrudim
tel.: 469 623 899, 469 623 898
fax: 469 623 083
e-mail: jupiter@pestalozzi.cz

Statistika projektu Jupiter:
Jupiter:

krizová intervence
psychologická pomoc

Věková struktura
obětí:

0–5 let
6–10 let
11–14 let
15–20 let
21–30 let
31–40 let
41–50 let

Délka manželství
/ partnerství obětí
násilí:

1–5 let
6–10 let
11–15 let
16–20 let
21–25 let
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3/5 Poradenské centrum pro děti a mládež
s nařízenou ústavní výchovou
Projekt Poradenské centrum
pro děti a mládež s nařízenou
ústavní výchovou je projekt naší
organizace od roku 2005, kdy
získal grant z Fondu PHARE EU.
V tomto roce se jednalo o pilotní
projekt, jehož výstupem byla
také metodika pro pracovníky
dětských domovů a dětských
domovů se školou v České
republice. Klienty jsou sociálními
pracovníky městských a obecních
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 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.
Děti dlouhodobě vychovávané
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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.).

Kontakt:
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.
Poradenské centrum
pro děti a mládež
Štěpánkova 108, P.O.Box 79
537 01 Chrudim
tel.: 469 625 121
fax: 469 623 083
e-mail: poradna@pestalozzi.cz
web: www.otevridvere.cz

Poskytované služby:
– vypracování individuálního
programu pomoci
– vypracování a realizace
cílených speciálně-pedagogických
a psychoterapeutických
programů pro řešení
konkrétních problémů a pro
jednotlivé skupiny klientů
– skupinová a individuální
psychoterapie a poradenství
v rámci víkendových pobytů
a návštěv v zařízení
– telefonické a mailové
poradenství
– poskytování služeb zaměřených
na volbu dalšího vzdělávání
a povolání
– sociální výcvik
– nácvik řešení konkrétních
situací, např. žádost
o zaměstnání, hledání bydlení
apod.
– zprostředkování kontaktů do
jiných typů zařízení
– navazování kontaktu a popř.
spolupráce s rodinou klienta

Tento projekt
je spolufinancován
Evropskou unií
a státním rozpočtem
České republiky

15 let zaloení spoleènosti J. J. Pestalozziho
15 let zaloení spoleènosti J. J. Pestalozziho
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Statistika PC Chrudim:
Počty uživatelů,
se kterými bylo
pracováno v projektu
v roce 2006 podle
trvalého bydliště:

Broumov
Hradec Králové
Žamberk
Praha
Vysoké Mýto
Moravská Třebová
Svitavy
Králíky
Litomyšl
Pardubice
Česká Třebová
Ústí nad Orlicí
Lanškroun
Chrudim

Počty uživatelů,
se kterými bylo
pracováno v projektu
v roce 2006 podle
jednotlivých zařízení:

VÚM Žďár n. Sázavou
DD Moravská Třebová
VÚ Brandýs n. Orlicí
VÚ a DDŠ Chrastava
DDŠ Kouty n. Desnou
DDŠ Kostelec n. Orlicí
VLO Přestavlky
DDŠ Hrochův Týnec
DD Potštejn
VÚDM Králíky
DD Nová Ves
u Chotěboře
DD Holice
DD Horní Čermná
DD Polička

Klienti PC Chrudim

Klienti PC Chrudim
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3/6 Ambulantní péče Chrudim
Ambulantní péče je nový projekt
Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s.,
od prvního května 2006. Jedná
se o další formu pomoci. Služba
navazuje na služby již nabízené,
a výrazně je zkvalitňuje.
Slouží jako preventivní, tak
i jako průběžná či následná
pomoc pro cílovou skupinu
mladých lidí od 18 do 30 let:
– kteří se ocitli v nelehké životní
situaci,
– bývalým klientům domů na
půli cesty,
– klientům Probační a mediační
služby v Chrudimi,
– bývalým klientům dětských
domovů, výchovných ústavů.
Poskytované služby:
– poradenské služby
– hledání bydlení, zaměstnání,
navození podmínek k dosažení
co nejkvalitnějšího vzdělání,
pomoc při prosazování práv
či zájmů klienta, seznámení
se sociálně-právními
institucemi
– sociální výcviky, vzdělávací
programy – jednotlivé
programy jsou upraveny dle
individuálních potřeb klienta na
základě provedené diagnostiky
a stanoveného individuálního
plánu; jedná se např.
o aktivizaci klienta, doprovod
klienta na úřady (např.
úřad práce, zdravotní
pojišťovna, matrika, městský
úřad), instituce, organizace,
zajištění dokladů totožnosti,
zprostředkování hygieny,
zajištění lékařského ošetření,
pořádání seminářů
– psychoterapie – pomoc při
řešení náročných životních
situací, krizová intervence,
zvyšování psychické odolnosti,
osobnostní rozvoj klienta apod.
– pracovní terapie – osvojení si
pracovních návyků
– výjezdová krizová péče
v Pardubickém kraji – odborná
pomoc v místě bydliště, pomoc
těm, kteří nemají dostatečné
množství prostředků, aby se
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dopravili do Ambulance
v Chrudimi
– víkendové výcvikové pobyty
Cíle:
Individuálně zaměřené
poradenství napomáhá integraci
mladých lidí do většinové
společnosti, zabraňuje jejich
sociální exkluzi. Poskytované
služby vedou mj. ke zvýšení
možnosti seberealizace, obnově
sebedůvěry, odbourávání
psychických zábran a traumat,
nápravě komunikace s ostatními,
participaci na veřejném životě
a jejich plnohodnotnému
začlenění do společnosti
a na trh práce. Odborná
pomoc v souvislosti s dalšími
socioekonomickými faktory
může značně podpořit jejich
další vzdělávací kariéru.
Zvýšením sociální inteligence,
zlepšením přístupu k informacím
a zlepšením komunikačních
schopností se rozšiřují duševní
obzory, sebevědomí a možnosti
budoucího uplatnění klientů,
kteří se tak snáze mohou zapojit
do veřejného života. Ambulantní
péče představuje pro uživatele
služeb novou šanci vyvázat se
z patologického prostředí
a osvojit si společensky
nezávadné návyky.
Odbornou pomoc zajišťují:
psycholog, speciální pedagog,
psychoterapeut, sociální
pracovnice.
Služba je poskytována bezplatně
v Chrudimi, a celém Pardubickém
kraji.
Služby jsou zajištěny každý
pracovní den od 8 do 17 hodin,
popř. dle potřeb klientů!

Kontakt:
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.
Ambulantní péče
Štěpánkova 108, P.O.Box 79
537 01 Chrudim
tel.: 469 623 896
e-mail: ambulance@pestalozzi.cz

15 let zaloení spoleènosti J. J. Pestalozziho
15 let zaloení spoleènosti J. J. Pestalozziho

PROJEKTY SPOLEÈNOSTI

Statistika Ambulantní péče Chrudim:
Pohlaví klientů:

ženy
muži

Turistika
Skupinová práce

Ambulantní péče:

jiné
DD, VÚ
PMS
DPC

Skupinová práce s klienty
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ZPRÁVA AUDITORA
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

pro správní radu spole�nosti Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
P�íjemce zprávy :
Název :
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
Sídlo :
t�pánkova 108, 537 01 Chrudim
I� :
259 18 974
P�edm�t podnikání :
��
��
��
��
��
��

ubytovací a stravovací sluby
vyhledávání zam�stnání
zprost�edkování pojit�ní a stavebního spo�ení
poskytování slueb psychologa, etopeda, psychiatra a sociálních pracovník�
poskytování slueb v oblasti �it�ní od�v� a bytových textilií
organizace odborných seminá�� z oboru speciální pedagogiky s cílem zajistit integraci
sv��enc� výchovných ústav� a d�tských domov� do spole�nosti

Ov��ili jsme p�iloenou ú�etní záv�rku k 31.12.2006 spole�nosti Centrum
J.J.Pestalozziho, o.p.s., tj. rozvahu k 31.12.2006, výkaz zisku a ztráty za období od
1.1.2006 do 31.12.2006 a p�ílohu této ú�etní
etní záv�rky,
záv
v� � popisu pouitých
významných ú�etních metod. Údaje o spole�nosti
nosti Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s., jsou
uvedeny v p�íloze této ú�etní záv�rky.
Ov��ili jsme té soulad výro�ní zprávy spole�nosti Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s., s
dné vedení spole
Za sestavení ú�etní záv�rky je zodpov�dné
o.p.s. Za sestavení a v�rné zobrazení ú�etní záv�rky
rky v souladuvýe
s uvedenou ú�etní záv�rkou. Za správnost výro�ní zprávy je zodpov�dný statutární
orgán spole�nosti
p�edpisy odpovídá statutární orgán spole�nosti
nosti Centrum J.J.Pestalozziho,
o.p.s. Sou Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. Naím úkolem je vydat na základ�
ov��eníastanovisko o souladu výro�ní zprávy s ú�etní záv�rkou.
této odpov�dnosti
dnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnit�ní
vnit
kontrolyprovedeného
nad sestavováním
v�rným zobrazením ú�etní záv�rky
rky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti
Ov��ení jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a
zp�sobené
sobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplat�
uplat
souvisejícími aplika�ními dolokami Komory auditor� �eské republiky. Tyto standardy
provád�t dané situaci p�im��ené ú�etní odhady.
vyadují, aby auditor naplánoval a provedl ov��ení tak, aby získal p�im��enou jistotu, e
obsaené ve výro�ní zpráv�, které popisují skute�nosti, je jsou té
Naí úlohou je vydat na základ� provedeného auditu výrok k této informace
ú
p�edm�tem
zobrazení v ú�etní záv�rce, jsou ve vech významných ohledech v souladu s
jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech
uditorech a Mezinárodními
auditorskými
standardy a souvisejícími aplika�ními
ními dolokami Komory auditorp�íslunou ú�etní záv�rkou.
p�esv�d�eni,
e provedené ov��ení poskytuje p�im��ený podklad pro vyjád�ení
souladu s t�mito p�edpisy
edpisy jsme povinni dodrovat etické
etic normy aJsme
naplánovat
a provést
výroku auditora.
audit tak, abychom získali p�im��enou jistotu, e ú��etní záv
nesprávnosti.
Podle
naehodnázoru jsou informace uvedené ve výro�ní zpráv� spole�nosti Centrum
Audit zahrnuje provedení auditorských postup�,, jejich cílem
je získat
informace o �ástkách a skute�nostech
nostech uvedených v ú�etní
ú
záv J.J.Pestalozziho, o.p.s., k 31.12.2006 ve vech významných ohledech v souladu s výe
postup� závisí na úsudku auditora, v�etn� posouzení rizik, e ú uvedenou ú�etní záv�rkou.
významné nesprávnosti zp�sobené
sobené podvodem nebo chybou. P
auditor p�ihlédne k vnit�ním
ním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a v
zobrazení ú�etní záv�rky. Cílem posouzení vnit�ních
ních kontrol je navrhnout vhodné
auditorské postupy, nikoli vyjád�it se k ú�innosti
innosti vnit�
vnit
posouzení vhodnosti pouitých ú�etních
etních metod, p
provedených vedením i posouzení celkové prezentace ú
CR AUDIT s.r.o.
Ing. Petr Steiner
Domníváme se, e získané dd�kazní informace tvo��í dostate
Novom�stská
stská 960
odpov
odpov�dný
auditor
vyjád�ení naeho výroku.
537 01 Chrudim
osv�d�ení o zápisu KA �R �. 430

��rný
rný a poctivý obraz aktiv, pasiv a
Podle naeho názoru ú�etní záv�rka podává v�rný
finan�ní
��ní situace spole��nosti
nosti k 31.12.2006 a náklad
hospoda�ení za rok 2006 v souladu s �eskými ú�etními
��etními
etními p
V Chrudimi 4.5.2007
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osv��d�ení o zápisu KA �R ��. 1587

15 let zaloení spoleènosti J. J. Pestalozziho
15 let zaloení spoleènosti J. J. Pestalozziho

JEDNOTLIVÉ PROJEKTY
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

pro správní radu spole�nosti
nosti Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
k �erpání prost�edk� z dotací poskytnutých ze státního rozpo
P�íjemce zprávy :
Název :
Sídlo :
I� :

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

pro správní radu spole�nosti Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
k �erpání prost�edk� z dotací poskytnutých ze státního rozpo�tu �R

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
t�pánkova
pánkova 108, 537 01 Chrudim
259 18 974

P�íjemce zprávy :
Název :
Sídlo :
I� :

Název projektu :
M�j domov, domy na p�li cesty

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
t�pánkova 108, 537 01 Chrudim
259 18 974

Ov��ili jsme p�iloenou ú�etní záv�rku
rku k 31.12.2006 pole Název projektu :
na p�li cesty Havlí�k�v Brod
J.J.Pestalozziho, o.p.s., identifikované v této ú�etní
etní záv�rce.
záv
Za sestavení D�m
ú
je zodpov�dné vedení spole�nosti
nosti Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
Ov��ili jsme p�iloenou ú�etní záv�rku k 31.12.2006 spole�nosti Centrum
Prov��ili jsme také v�cnou správnost údaj� �erpání
erpání prost�edk
prost
J.J.Pestalozziho, o.p.s., identifikované v této ú�etní záv�rce. Za sestavení ú�etní záv�rky
státního rozpo�tu �R se zam��ením na to, zda :
je zodpov�dné vedení spole�nosti Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
- ú�etní
etní jednotka dodrela strukturu, charakter a cíle projektu
Prov��ili jsme také v�cnou správnost údaj� �erpání prost�edk� z dotací poskytnutých ze
- byly prost�edky pouity výhradn� k ú�elovému
elovému financování projektu dle p
státního rozpo�tu �R se zam��ením na to, zda :
rozhodnutí poskytovatele dotace
- ú�etní jednotka dodrela strukturu, charakter a cíle projektu
- byly p�id�lené finan�ní prost�edky
edky na projekt vedeny odd
- byly prost�edky pouity výhradn� k ú�elovému financování projektu dle p�ísluného
- bylo vedeno ú�etnictví �ádn� v souladu se zákonem �.563/1991 Sb., o ú
rozhodnutí poskytovatele dotace
zn�ní pozd�jích p�edpis�
- byly p�id�lené finan�ní prost�edky na projekt vedeny odd�len�
- nedolo k poruení rozpo�tové kázn�
- bylo vedeno ú�etnictví �ádn� v souladu se zákonem �.563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve
zn�ní pozd�jích p�edpis�
Prov�rku jsme provedli v souladu s Mezinárodními
národními auditorskými standardy a
- nedolo k poruení rozpo�tové kázn�
souvisejícími aplika�ními
ními dolokami Komory auditor
auditor�� �eské republiky. Tyto standardy
vyadují, aby auditor naplánoval a provedl prov�rku
rku s cílem získat st
národními auditorskými standardy a
Prov�rku jsme provedli v souladu s Mezinárodními
e p�i �erpání prost�edk�
edk z dotací poskytnutých ze státního rozpo
edk�
souvisejícími aplika�ními
ními dolokami Komory auditor
auditor�� �eské republiky. Tyto standardy
k významným nesprávnostem. Prov�rka
rka je omezena p
vyadují, aby auditor naplánoval a provedl prov�rku
rku s cílem získat st
pracovník spole�nosti
pracovník�
nosti a analytické postupy a výb�rovým
výb
zp
e p�i �erpání prost�edk� z dotací poskytnutých ze státního rozpo
prov��ení v�cné správnosti údaj�. Proto prov�rka
rka poskytuje nií stupe
k významným nesprávnostem. Prov�rka
rka je omezena p
audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprovád�li,
li, a proto nevyjad
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
pracovník spole�nosti
pracovník�
nosti a analytické postupy a výb�rovým
výb
zp
pro správní radu spole�nosti Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
prov��ení v�cné správnosti údaj�. Proto prov�rka
rka poskytuje nií stupe
Naím úkolem je vydat na základ� provedené prov�rky
prov
stanovisko k této
k �erpání prost�edk� z dotací poskytnutých ze státního rozpo�tu �R
audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprovád�li,
li, a proto nevyjad
prost�edk� a dodrení podmínek daného projektu.
Naím úkolem je vydat na základ� provedené prov�rky
prov
stanovisko P�íjemce
k této zprávy :
Na základ
základ�� naí prov��rky
rky jsme nezjistili ádné významné v
Název :
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
prost�edk� a dodrení podmínek daného projektu.
�erpání prost�edk� z dotací poskytnutých ze státního rozpo
Sídlo :
t�pánkova 108, 537 01 Chrudim
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. k 31.12.2006.
I� :
259 18 974
Na základ� naí prov�rky
��rky
rky jsme nezjistili ádné významné v
�erpání prost
�erpání
prost��edk
�edk� z dotací poskytnutých ze státního rozpo
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. k 31.12.2006.

CR AUDIT s.r.o.

Novom�stská
stská 960
537 01 Chrudim
osv�d�ení o zápisu KA �R �. 430

Ing. Petr Steiner

odpov
odpov�dný
auditor
osv�d�ení
osv
ení o zápisu KA

CR AUDIT s.r.o.

Novom�stská
stská 960
537 01 Chrudim
osv�d�ení o zápisu KA �R �. 430

V Chrudimi 4.5.2007

Ing. Petr Steiner

odpov�dný auditor
odpov
osv
osv�d�ení
o zápisu KA

V Chrudimi 4.5.2007

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

pro správní radu spole�nosti
nosti Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
k �erpání prost�edk� z dotací poskytnutých ze státního rozpo
P�íjemce zprávy :
Název :
Sídlo :
I� :

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
t�pánkova
pánkova 108, 537 01 Chrudim
259 18 974

Název projektu :
Jupiter

Název projektu :
Krizové centrum Chrudim
Ov��ili jsme p�iloenou ú�etní záv�rku k 31.12.2006 spole�nosti Centrum
J.J.Pestalozziho, o.p.s., identifikované v této ú�etní záv�rce. Za sestavení ú�etní záv�rky
je zodpov�dné vedení spole�nosti Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
Prov��ili jsme také v�cnou správnost údaj� �erpání prost�edk� z dotací poskytnutých ze
státního rozpo�tu �R se zam��ením na to, zda :
- ú�etní jednotka dodrela strukturu, charakter a cíle projektu
- byly prost�edky pouity výhradn� k ú�elovému financování projektu dle p�ísluného
rozhodnutí poskytovatele dotace
- byly p�id�lené finan�ní prost�edky na projekt vedeny odd�len�
- bylo vedeno ú�etnictví �ádn� v souladu se zákonem �.563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve
zn�ní pozd�jích p�edpis�
- nedolo k poruení rozpo�tové kázn�

Prov�rku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a
souvisejícími aplika�ními dolokami Komory auditor� �eské republiky. Tyto standardy
vyadují, aby auditor naplánoval a provedl prov�rku s cílem získat st�ední míru jistoty,
e p�i �erpání prost�edk� z dotací poskytnutých ze státního rozpo�tu �R nedolo
k významným nesprávnostem. Prov�rka je omezena p�edevím na dotazování
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA pracovník� spole�nosti a analytické postupy a výb�rovým zp�sobem provedené
prov��ení v�cné správnosti údaj�. Proto prov�rka poskytuje nií stupe� jistoty ne
pro správní radu spole�nosti
nosti Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
k �erpání prost�edk� z dotací poskytnutých ze státního rozpo audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprovád�li, a proto nevyjad�ujeme výrok auditora.

P�íjemce zprávy :
Název :
Sídlo :
I� :

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
t�pánkova
pánkova 108, 537 01 Chrudim
259 18 974

Naím úkolem je vydat na základ� provedené prov�rky stanovisko k této �erpání
prost�edk� a dodrení podmínek daného projektu.

Na základ� naí prov�rky jsme nezjistili ádné významné v�cné nesprávnosti p�i
�erpání prost�edk� z dotací poskytnutých ze státního rozpo�tu
�
�tu
�R spole�ností
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. k 31.12.2006.
Název projektu :
Ov��ili jsme p�iloenou ú�etní záv�rku
rku k 31.12.2006 spole Poradenské centrum pro d�ti s na�ízenou
ízenou ústavní výchovou
J.J.Pestalozziho, o.p.s., identifikované v této ú�etní
etní záv�rce.
záv
Za sestavení ú
je zodpov�dné vedení spole�nosti
nosti Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
Ov��ili jsme p�iloenou ú�etní záv�rku
rku k 31.12.2006 spole
Prov��ili jsme také v�cnou správnost údaj� �erpání
erpání prost�
prost
Ing. Petr Steiner
J.J.Pestalozziho, o.p.s., identifikované v této ú�etní záv��rce. Za sestavení ú CR AUDIT s.r.o.
Novom�stská
stská 960
odpov
odpov�dný
auditor
státního rozpo�tu �R se zam��ením na to, zda :
je zodpov�dné vedení spole�nosti
nosti Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
537 01 Chrudim
osv�d�ení o zápisu KA �
�R �. 1587
- ú�etní
etní jednotka dodrela strukturu, charakter a cíle projektu
Prov��ili jsme také v�cnou správnost údaj� �erpání
erpání prost�edk
prost
osv�d�ení o zápisu KA �R �. 430
- byly prost�edky pouity výhradn� k ú�elovému
elovému financování projektustátního
dle p rozpo�tu �R se zam��ením na to, zda :
rozhodnutí poskytovatele dotace
- ú�etní
etní jednotka dodrela strukturu, charakter a cíle projektu
- byly p�id�lené finan�ní prost�edky
edky na projekt vedeny odd
- byly prost�edky pouity výhradn� k ú�elovému
elovému financování projektu dleVpChrudimi 4.5.2007
- bylo vedeno ú�etnictví �ádn� v souladu se zákonem �
rozhodnutí poskytovatele dotace
zn�ní pozd�jích p�edpis�
- byly p�id�lené finan�ní prost�edky
edky na projekt vedeny odd
- nedolo k poruení rozpo�tové kázn�
- bylo vedeno ú�etnictví �ádn� v souladu se zákonem �.563/1991 Sb., o ú etnictví, ve
zn�ní pozd�jích p�edpis�
Prov�rku jsme provedli v souladu s Mezinárodními
národními auditorskými
a
- standardy
nedolo k poruení
rozpo�tové kázn�
souvisejícími aplika�ními
ními dolokami Komory auditor
auditor� �eské republiky. Tyto standardy
vyadují, aby auditor naplánoval a provedl prov�rku
rku s cílem získat st Prov�rku jsme provedli v souladu s Mezinárodními
národními auditorskými standardy a
e p�i �erpání prost�edk�
edk z dotací poskytnutých ze státního rozpo souvisejícími aplika�ními dolokami Komory auditor� �eské republiky. Tyto standardy
edk�
k významným nesprávnostem. Prov�rka
rka je omezena p
vyadují, aby auditor naplánoval a provedl prov�rku s cílem získat st�ední míru jistoty,
pracovník spole�nosti
pracovník�
nosti a analytické postupy a výb�
výb
e p�i �erpání prost�edk� z dotací poskytnutých ze státního rozpo�tu �R nedolo
prov��ení v�cné správnosti údaj�. Proto prov�rka
rka poskytuje nií stupe
k významným nesprávnostem. Prov�rka je omezena p�edevím na dotazování
audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprovád�li,
li, a proto nevyjad
pracovník� spole�nosti a analytické postupy a výb�rovým zp�sobem provedené
prov��ení v�cné správnosti údaj�. Proto prov�rka poskytuje nií stupe� jistoty ne
Naím úkolem je vydat na základ� provedené prov�rky
prov
stanoviskoaudit.
k tétoAudit zprávy o vztazích jsme neprovád�li, a proto nevyjad�ujeme výrok auditora.
prost�edk� a dodrení podmínek daného projektu.
Naím úkolem je vydat na základ� provedené prov�rky stanovisko k této �erpání
Na základ
základ�� naí prov��rky
rky jsme nezjistili ádné významné v
prost�edk� a dodrení podmínek daného projektu.
�erpání prost�edk� z dotací poskytnutých ze státního rozpo
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. k 31.12.2006.
Na základ� naí prov�rky jsme nezjistili ádné významné v�cné nesprávnosti p�i
�erpání prost�edk� z dotací poskytnutých ze státního rozpo�tu �R spole�ností
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. k 31.12.2006.
CR AUDIT s.r.o.

Novom�stská
stská 960
537 01 Chrudim
osv�d�ení o zápisu KA �R �. 430

V Chrudimi 4.5.2007

Ing. Petr Steiner

odpov
odpov�
osv
osv�d�

CR AUDIT s.r.o.

Novom�stská 960
537 01 Chrudim
osv�d�ení o zápisu KA �R �. 430

Ing. Petr Steiner

odpov�dný
dný auditor
osv�d�ení
ení o zápisu KA �R �.. 1587
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15 let zaloení spoleènosti J. J. Pestalozziho
15 let zaloení spoleènosti J. J. Pestalozziho

PØEHLED HOSPODAØENÍ
Rozvaha
Sestavená k 31. 12. 2006 (v tis. Kč)

AKTIVA

Stav 1. 1. 2006

Stav 31. 12. 2006

4 752

4 621

37

37

-37

-37

III. Dlouhodový hmotný majetek

5 579

5 579

IV. Dlouhodobý finanční majetek

1 663

1 664

-2 490

-2 622

1 209

1 283

I. Zásoby

80

85

II. Pohledávky

73

563

1 048

611

8

24

5 691

5 904

Stav 1. 1. 2006

Stav 31. 12. 2006

A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM

5 860

4 991

I. Jmění celkem

5 290

5 860

II. Výsledek hospodaření

570

-869

B. CIZÍ ZDROJE CELKEM

101

913

I. Krátkodobé závazky

29

844

II. Jiná pasiva

72

69

5 961

5 904

A. STÁLÁ AKTIVA
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
II. Oprávky k jinému nehmotnému majetku

V. Oprávky dlouhodobému hmotnému majetku
B. OBĚŽNÁ AKTIVA

III. Krátkodobý finanční majetek
IV. Přech. účty aktivní
Úhrn aktiv

PASIVA

Úhrn pasiv

Zdroje financování:

24

Programy EU
Sponzorské dary
Sbírka
Kraj, obce
Ministerstva, státní
úřady
Tržby
Hospodářská činnost

15 let zaloení spoleènosti J. J. Pestalozziho
15 let zaloení spoleènosti J. J. Pestalozziho

PØEHLED HOSPODAØENÍ
Výkaz zisku a ztráty

Činnost
hlavní
A. NÁKLADY

hospodářská

celkem

6 495

7

6 502

857

0

857

Spotřeba materiálu

730

0

730

Spotřeba energie

127

0

127

1 920

7

1 927

Opravy a udržování

184

0

184

Cestovné

140

0

140

2

0

2

1 594

7

1 601

3 549

0

3 549

2 641

0

2 641

Zákonné sociální pojištění

897

0

897

Zákonné sociální náklady

11

0

11

IV. Ostatní náklady celkem

36

0

36

Dary

17

0

17

Jiné ostatní náklady

19

0

19

133

0

133

133

0

133

6 495

7

6 502

I. Spotřebované nákupy celkem

II. Služby celkem

Nákaldy na prezentaci
Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
Mzdové náklady

V. Odpisy, prod. majetek, rez. a opr. pol. celkem
Odpisy dlouhodobě nehmotného a hmotného majetku
Náklady celkem

Činnost
hlavní

hospodářská

celkem

5 618

15

5 633

343

15

358

343

15

343

3

0

3

3

0

3

III. Přijaté příspěvky celkem

512

0

512

Přijaté příspěvky (dary)

512

0

512

4 760

0

4 760

4 760

0

4 760

5 618

15

5 633

B. Mzdové náklady

-877

8

-869*

C. Zákonné sociální pojištění

-877

8

-869*

B. VÝNOSY
I. Tržby za vlast. výk. a zb. celkem
Tržby z prodeje služeb
II. Ostatní výnosy celkem
Úroky

IV. Provozní dotace celkem
Provozní dotace
Výnosy celkem

* Hospodářský výsledek je způsoben financováním projektu Poradenské centrum z programu Phare EU.
Gran ve výši 1 553 376,– Kč byl přijat a zúčtován v roce 2005, čerpání však probehlo v roce 2005 a 2006.
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SPONZORSKÉ DARY

Poděkování za pomoc a spolupráci v roce 2006
Fondy Evropské unie

JUDr. Olga Zavoralová

Ministerstvo vnitra ČR

Město Chrudim

Michal Šeda

Chrudimský deník

MPSV ČR (odbor sociálních služeb

František Mašín – Bohemia Trade

Studenti základních a středních

a odbor rod. politiky)

škol v Chrudimi
Jiří Fendrich

Krajský úřad Pardubického kraje

MUDr. Luboš Novotný
Vladimír Fendrich

– Český svaz žen Havlíčkův Brod

Ing. Milan Rašín

Ing. Anna Halámková

Ing. Zdeněk Kučera

Kulturní dům Ostrov spol. s.r.o.

Mgr. Jan Stárka

OS Fokus Vysočina

Dr. Pavel Tvrdík

Kotlina – sportovní areál

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Kraj Vysočina

Tesco Stores ČR Pardubice

VF Trading Hradec Králové

Citibank a.s.

Havlíčkův Brod

Nadace Eurotel (Nadace O2)

Krajská knihovna Havlíčkův Brod

Nadace Naše dítě

Deníky Bohemia – Noviny
Vysočina

Nadace Terezy Maxové
Dětské domovy v regionu
BOWLING CZ s.r.o. Pelhřimov

T-Agency Praha

Pacific Direkt, s.r.o.

EURO RSCG, a.s.

JUDr. Jana Staňková
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Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY

Padesát korun měsíčně je větší pomoc,
než si dokážete představit.
Děkujeme.
Konto BARIÉRY – č. ú. 17 111 444 / 2400, eBanka

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@pestalozzi.cz
http://www.pestalozzi.cz

Citibank a.s., č. ú. 500 955 0001/2600

