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Milí přátelé,

Ing. Dita Kosmáková
členka správní rady

nedávno si naše obecně prospěšná společnost
připomněla 15 let fungování a poskytování
svých služeb – napadá mě tedy metafora, že
se blíží pomyslnému prahu dospělosti. Možná
právě procházíme nelehkým obdobím dospívání,
kdy máme plno práce s plněním svých velkých
plánů a na svém kontě řadu úspěchů, zkušeností, i zklamání. Během těch let jsme se rozrostli
o pár dobrých a fungujících projektů, ale zdaleka nejsme tím silným dospělým, který si se vším
poradí a ví si vždycky rady.
Rok 2007 byl naplněn usilovnou prací našich
zaměstnanců na hladkém chodu a rozvíjení
stávajících projektů – Domy na půli cesty v Hrochově Týnci a Havlíčkově Brodě, Krizové centrum
Chrudim, Jupiter (pomoc obětem domácího násilí), Poradenské centrum pro děti s nařízenou
ústavní výchovou. Kromě této stěžejní práce se
bylo potřeba věnovat přípravě žádostí o granty
a dotace, projednávání jednotlivých forem
pomoci naší neziskovce, vyúčtování, kontrolám
státních orgánů a auditům. Vzhledem k tomu,
že kromě pomoci plynoucí z veřejných rozpočtů
a od tuzemských dárců využíváme také dotací
a grantů ze zahraničí, je dohled nad naším
hospodařením o to důslednější a intenzivnější.
S velkou radostí Vám můžeme deklarovat, že
jsme v tomto směru obstáli na výbornou.
V uplynulém roce jsme si byli vědomi napjatého
rozpočtu společnosti a předsevzali jsme si více
a lépe komunikovat s veřejností, zaměřit se na
oslovení nových i stávajících partnerů, kteří nám

V loňské výroční zprávě jsem se při příležitosti
15 letého fungování obecně prospěšné společnosti J. J. Pestalozziho zmiňoval o potřebách
současného člověka v oblasti sociálních služeb.

Petr Řezníček
1. místostarosta
města Chrudimi

Jak člověk dokonaleji řídí nejrůznější oblasti
svých činností, stále častěji zaznívá volání
po kvalitě. Samozřejmě se nemůže tato skutečnost vyhýbat ani sociálním službám. V minulosti
to nebylo pro tento sektor veřejných služeb
příliš důležité téma v zemích střední a východní
Evropy. Jistě většina z nás přijímá s potěšením
fakt, že se od roku 1989 v tomto směru změnilo
mnohé k lepšímu i v naší společnosti, v našem
městě Chrudimi. Že si uživatelé i poskytovatelé
zvykají, že slovo kvalita skrývá to, co má být

spolu se státem a krajem pomohou pokrýt financování našeho provozu a jednotlivých projektů.
Přiznejme si, že v tomto stále vidíme velkou
rezervu a prostor pro zlepšování se. Rozpočet
neziskovky se podařilo pokrýt s menší nervozitou na konci roku. Naši žádost o pomoc vyslyšeli i někteří noví mecenáši, kterým patří náš
dík. Zapojili jsme vlastní síly a část prostředků
vydělali prodejem výrobků našich klientů.
Jménem správní rady děkuji Vám všem, kteří
chápete naše poslání a snahu pomoci znevýhodněným jednotlivcům postavit se na vlastní
nohy. Vážíme si Vaší podpory i tam, kde pohled
na trápení druhých nesmí být naplnění lítostí,
ale snahou pomoci jim problém řešit. Jsme
rádi, že i tato výroční zpráva je plná událostí
a konkrétních výsledků, za kterými můžete vidět
přeměnu Vaší podpory v konkrétní pomoc našim
klientům.
Ing. Dita Kosmáková
členka správní rady

očekáváno i poskytováno. Obecně prospěšná
společnost J. J. Pestalozziho při soustavném
rozšiřování nabídky sociálních služeb patří mezi
organizace veřejné služby, které na tento fakt
nezapomínají, a proto patří po léta mezi ty, které
dobře reprezentují naše město Chrudim.
Velmi si toho cením a věřím, že pro další organizace působící ve městě a s podporou města
budou stále dobrým příkladem.
Petr Řezníček
1. místostarosta města Chrudimi

Miloslav Macela
Krajský radní odpovědný
za oblast sociální péče
a neziskový sektor

V Pardubickém kraji působí několik nestátních
neziskových organizací, které lze právem označit
za nepostradatelnou součást systému sociálních
služeb. Jednou z nich je i chrudimská o.p.s.,
Centrum J. J. Pestalozziho. Rok 2007 přinesl sociální sféře velkou změnu v podobě nového zákona o sociálních službách. Nová právní úprava
byla očekávána s velikými nadějemi. Mimo jiné
měla zajistit rovné postavení poskytovatelů služeb bez ohledu na to, zda jde o krajské či obecní
zařízení nebo „neziskovku“, a vytvořit stabilní
ekonomické podmínky pro jejich činnost. První
rok fungování nového systému ukázal, že cesta
k naplnění těchto ideálů bude dlouhá a bolestná. Organizace, jejichž hlavní náplní je pomáhat
druhým, se náhle ocitly v situaci, kdy samy potřebují podat pomocnou ruku, aby se vyrovnaly
s nejrůznějšími problémy spojenými s touto velkou systémovou změnou. Velice si vážím toho,
že se Centru J. J. Pestalozziho daří tyto potíže
překovávat a i v tomto období nejistot nadále
odvádět velmi kvalitní a prospěšnou práci.
Miloslav Macela
Krajský radní
odpovědný za oblast sociální péče
a neziskový sektor

Vážení přátelé, příznivci a sponzoři Pestalozziho
centra,
můj dnešní příspěvek je v podstatě dernierou.
Vedení společnosti Tesco rozhodlo o mém přemístění do jiného obchodu. Byl mi přidělen obchodní dům v Plzni, tedy ve městě, kde bydlím.

Stanislav Novotný
Ředitel obchodního
domu Tesco Pardubice

Chtěl bych tímto poděkovat Vám všem za vysoce
účinnou pomoc organizaci, která to bytostně potřebuje. Myslím, že jsou vytvořeny velmi pěkné
vztahy s panem ředitelem Tvrdíkem, ale i ostatními zaměstnanci Centra, kteří svůj bohulibý
úkol plní vysoce odpovědně a s velkým citem
pro své svěřence. Cítil jsem se mezi Vámi velmi
dobře a měl jsem vždy velmi dobrý pocit, když
i náš obchodní dům mohl pomoci. Své pocity
jsem přenášel i na své zaměstnance.
Dovolte mi Vám závěrem popřát hodně úspěchů
a lásky ve Vaší mnohdy málo doceňované práci.
Stanislav Novotný
Ředitel obchodního domu Tesco Pardubice

2/1 Řídící orgány
Správní rada:
JUDr. Olga Zavoralová, notářka
předsedkyně správní 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 spojení:
Citibank Europe plc, organizační složka
č. ú. 500 955 0001/2600

Ing. Dita Kosmáková, ekonom
členka správní rady
Ivan Hlas, zpěvák
člen správní rady

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

Ivan Hlas
člen správní rady ››

Správní rada

Dozorčí rada

Ředitel společnosti

Dům na půli cesty
Hrochův Týnec

Dům na půli cesty
Havlíčkův Brod

Jupiter, Komplexní péče o oběti domácího
násilí Chrudim
(Krizová pomoc)

Krizové centrum
Chrudim
(Krizová pomoc)

Terénní programy
„Ambulantní péče“
Chrudim

Poradenské centrum pro děti a mládež
s nařízenou ústavní výchovou Chrudim
(Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)

2/2 Historie společnosti
1992
Vznik nadace Návrat. 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.
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.

Terapeutická skupina ›

Výcvikový pobyt
s klienty ››

2005
Realizace nového projektu Poradenské centrum
pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou
(podpořeno z PHARE EU).
2006
Realizace nového projektu Ambulantní péče
(podpořeno ze SROP EU).
2007
Realizace projektu Komplexní péče o oběti
domácího násilí (podpořeno v rámci Finančních
mechanismů EHP/Norska).

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), Krizového

centra v Chrudimi, Komplexní pomoci obětem
domácího násilí, Poradenského centra pro děti
a mládež s nařízenou ústavní výchovou a Terénních programů „Ambulantní péče“.

2/5 Cílové skupiny
– děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou,
10–20 let
– mládež po ukončení ústavní výchovy, 19–26 let
– osoby v akutní krizové situaci, muži, ženy,
děti, bez rozdílu věku

– oběti domácího násilí, muži, ženy, děti, bez
rozdílu věku
– riziková mládež ohrožená sociálně-negativními jevy

2/6 Cíle společnosti
–
–
–
–
–
–
–
–

řešení akutních krizových situací
stabilizace situace oběti v krizové situaci
integrace klientů do společnosti
rozvoj nebo udržení sociálních dovedností
obnova sebedůvěry uživatelů
zvýšení sebeúcty a sebevědomí
odbourávání psychických zábran a traumat
vytvoření náhledu na danou situaci

–
–
–
–
–

změna stereotypu
odstranění možných pocitů viny
vytváření sebeobrazu
posilování emočních vazeb
obnova komunikace s okolím (zlepšení soc.
komunikace, asertivní jednání)
– participace na veřejném životě
– prevence sociálně-patologických jevů

2/7 Principy
– dodržování práv uživatelů (diskrétnost, bezpečí)
– respektování volby uživatelů (dobrovolnost,
jinakost, aktuální potřeby uživatele, výběr
z možných řešení)
– dostupnosti informací o službě (informační
letáky, webové stránky Centra – www.pestalozzi.cz, výroční zprávy, Katalog organizací
v Chrudimi atd.)

– flexibility – přizpůsobení času oprávněným
potřebám uživatelů, možnost návštěv u uživatele (v zařízení)
– udržování a zvyšování kvality služeb
– ochrany pracovníků

2/8 Ze života organizace
Výlet s klienty ›

Klienti
DPC Hrochův Týnec ››

Návštěva
pana poslance Váni ›

Pracovní setkání
zaměstnanců ››

Fotografování
pro sponzora ›

Předávání šeku od firmy
Tesco ››

Cvičné soudní
jednání ›

Cvičné soudní
jednání ››

Cvičné soudní
jednání ›

Zasedání Komise
prevenece kriminality
MěÚ u nás ››

3/1 Dům na půli cesty Hrochův Týnec
Sociální služba Dům na půli cesty (DPC) v Hrochově Týnci je poskytována již od roku 1995
jako první svého druhu v České republice.
Proč je naše služba důležitá?
Domy na půli cesty mají nezastupitelné místo
mezi ostatními soc. službami. Působí preventivně proti problémům jako je kriminalita, závislosti, prostituce. Díky této službě mají mladí lidé
větší šanci v životě uspět.

PARDUBICKÝ KRAJ

Poslání:
Posláním pobytové služby Dům na půli cesty
Hrochův Týnec je poskytovat odborným způsobem
podporu mladým lidem bez rodinného zázemí, aby
dokázali lépe uspět v samostatném životě.
Cíle služby:
V rámci každodenní spolupráce s uživatelem
sleduje DPC tyto základní cíle:

MĚSTO CHRUDIM

Místo poskytování
služby:
Dům na půli cesty
Riegrova 356-7
538 62 Hrochův Týnec
Tel.:469 692 014
e-mail: dpc@pestalozzi.cz
www.pestalozzi.cz
Dům na půli cesty
V Lukách 956
538 03 Heřmanův Městec
Provozní doba:
ubytování je poskytováno nepřetržitě, ostatní
služby jsou poskytovány
v běžnou pracovní dobu
v pracovní dny.

Krátkodobé:
– řešení akutní krizové situace – umět vyhledat a využít pomoc
– využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů – umět si poradit
– rozvoj nebo udržení sociálních dovedností
– umět se o sebe postarat
– budování, rozvoj a zvyšování pracovních návyků a dovedností – umět se uživit

– neschopni samostatného pohybu bez pomoci
druhé osoby
– bez závislosti na alkoholu, drogách, gamblingu
– bez duševního onemocnění
Služba je přednostně poskytována uživatelům
s trvalým pobytem v Pardubickém kraji.
Principy poskytování služeb:
– dodržování práv dle Listiny základních lidských práv a svobod, etických kodexů
– svobodná volba, dobrovolnost
– dostatek informací
– individuální přístup
– respektování důvěrnosti
– oboustranná dohoda o poskytování služby
– důstojnost
– rovnost
– soukromí
– seberealizace
Druh poskytovaných služeb:
– poskytnutí ubytování
– sociální poradenství
– zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
– pomoc při uplatňování práv a oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
– vzdělávací, výchovné a aktivizační činnosti
– pomoc při zajištění chodu domácnosti
– sociálně-terapeutické činnosti

Dlouhodobé:
– integrace osob dlouhodobě umístěných v zařízeních ústavní výchovy – zařadit se
– odborné a intenzivní působení na osobnostní
rozvoj – umět růst
– trénink, rozvoj a zvyšování odpovědnosti
a samostatnosti – znát práva a povinnosti
– prevence sociálně-patologických jevů – vědět, co nesmím
– řešení bytové otázky – být schopen bydlet
– zvládání a práce s emocemi – rozumět sobě
i druhým
– podpora v navazování mezilidských vztahů,
obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
– vědět, kam patřím

Způsoby a podmínky pro poskytování
služby:
Předpokladem pro poskytování služby je dobrovolnost a aktivní přístup k řešení vlastní situace
ze strany uživatele. Pobytová služba je poskytována v domech rodinného typu (2lůžkových
pokojích) zpravidla po dobu nepřesahující 1 rok.
Dále jsou poskytovány tyto služby: trénink soc. dovedností, pomoc při hledání zaměstnání a jeho udržení, vytvoření podmínek k dosažení co nejvyššího
vzdělání, pomoc při vedení domácnosti, odborná
pomoc terapeuta, soc. pracovnice a psychologa.

Pro koho jsme:
Dorost (16–18 let) a mladí lidé (19–26 let )
– odcházející ze zařízení ústavní výchovy nebo
náhradní rodinné péče
– vyrůstající bez podpory a péče své rodiny
– v nepříznivé životní situaci, která jim znemožňuje nebo ztěžuje vstup do samostatného
života ve společnosti
– kteří nehledají pouze ubytování

Kapacita zařízení:
10 lůžek Hrochův Týnec, 2 lůžka Heřmanův
Městec (samostatný byt)

Poplatek za poskytování sociální služby:
2 000 Kč/měsíc nebo 65 Kč/den.

Služba je poskytována v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb.
Pro rok 2008 plánujeme rekonstrukci sociálních
zařízení v domech.

Statistika
V roce 2007 byla služba poskytnuta 19 uživatelům (10 mužů a 9 žen)
Pohlaví uživatelů:

ženy
muži

47 %
53 %

Věk uživatelů:

mladší 16 let
16–17 let
18–19 let
20–21 let
22–23 let
23 a více let

21 %
5%
21 %
21 %
11 %
21 %

Počet uživatelů v letech 2001–2007:

Terapeutický víkend
uživatelů DPC ›

Skupinová práce
s klienty ››

9
10

3/2 Dům na půli cesty Havlíčkův Brod

Kurz vaření

Výroba velikonočních
dekorací

Projekt „Dům na půli cesty – Havlíčkův Brod“
je dosud jediným zařízením tohoto typu v kraji
Vysočina. Provoz DPC byl zahájen v roce 2004,
nachází se v bytě 3+1 v centru města. Má kapacitu 2 dvoulůžkových pokojů.
Služby zajišťuje odborný tým: sociální pracovnice, speciální pedagog, externí psycholog.

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

Posláním Domu na půli cesty Havlíčkův Brod je
podpora integrace mladých lidí v obtížné životní
situaci ve věku od 16 do 26 let do společnosti
a zvyšování kvality jejich života v důsledku jejich
omezených možností nebo schopností.

Poděkování a sponzoring:
MUDr. Luboš Novotný – Český svaz žen
Havlíčkův Brod
Kulturní dům ostrov spol. s r. o.
Kotlina – Sportovní areál Havlíčkův Brod
Krajská knihovna Havlíčkův Brod

Poskytované služby:
– poskytnutí ubytování v rozsahu 1,5 roku
– vytváření podmínek pro zajištění chodu
domácnosti (výuka vaření, praní a žehlení
osobního prádla, výměny ložního prádla,
hospodaření s finančními prostředky)
– zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, podpora a pomoc při využívání
běžně dostupných služeb a informačních
zdrojů, podpora v navazování vztahů s vlastním rodinným prostředím
– sociálně-terapeutické činnosti – trénink sociálních dovedností, pracovních dovedností,
pomoc při hledání zaměstnání a jeho udržení
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
– výchova k rodičovství
Cíl projektu DPC:
Podporovat samostatnost mladých lidí, zvyšovat
jejich sebevědomí, pomoci jim obstát v podmínkách běžného života a předcházet sociální izolaci, rizikovému sociálnímu chování, odborným působením odstraňovat traumata a obtíže vzniklé
následky nedostatečné nebo nepřiměřené péče,
zanedbáváním či dlouhodobým pobytem v zařízení ústavní péče.
Cílem služby pro rok 2008 je realizace projektu
DPC z kapacitních důvodů ve stejném rozsahu
jako dosud. Dílčím cílem je však rozšířit službu
o poskytování poradenství pro mládež ze zařízení ústavní výchovy.

Výlet do ZOO v Jihlavě

V roce 2007 poskytl DPC služby celkem 6 uživatelům (4 ženy, 2 muži), z nichž jeden uživatel
pokračuje v pobytu i v současné době.

KOWA spol. s r. o.
Pod Šeptouchovem 510
584 01 Ledeč nad Sázavou

tel.: 569 726 002, fax: 569 721 324
e-mail: kowa@kowa.cz
www.kowa.cz

Statistika

Štědrý večer klientů ›

Štědrý večer klientů ››

Výlet do kina
IMAX v Praze ›

Nácvik první pomoci ››

Pohlaví uživatelů:

muži
ženy

33 %
67 %

Věk uživatelů:

18–20 let
21–23 let

83 %
17 %

3/3 Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní
výchovou (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)

PARDUBICKÝ KRAJ

MĚSTO CHRUDIM

Služby jsou poskytovány bezplatně každý
pracovní den:
7.30–17.00 hod.
Po:
Út:
7.30–15.30 hod.
St:
7.30–17.00 hod.
Čt:
7.30–16.00 hod.
Pá:
7.30–14.30 hod.
(popř. dle potřeb klientů)

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou
ústavní výchovou vzniklo v roce 2005 a bylo původně financováno grantem z Fondu PHARE EU.
V tomto roce se jednalo o pilotní projekt, jehož
výstupem byla metodika pro pracovníky dětských
domovů a dětských domovů se školou v České
republice. Nyní je služba financována z grantů
Pardubického kraje, města Chrudim a MPSV.

výchovných ústavech, zajistit jim návštěvu
v různých zařízeních, jako je dům na půli
cesty, městský úřad atd.
– zorganizovat a uskutečnit víkendové pobyty,
které jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti, na
získání přátelských vztahů ve skupině, a veškeré tyto činnosti vést takovou formou, aby
děti své poznatky, dovednosti a zkušenosti
mohly uplatnit prakticky ve svém životě

Poslání – myšlenka:
Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou v Chrudimi poskytuje
poradenství, vzdělávání ohroženým a znevýhodněným dětem v pardubickém regionu.
Pomáhá připravovat děti z dětských domovů
a výchovných ústavů na samostatný život, snaží
se o to, aby se děti nedostaly do problémů jako
je například nedokončení školní docházky.

Cílová skupina (pro koho je PC určeno):
Poradenské centrum je určeno především pro děti
a mládež z dětských domovů a výchovných ústavů,
ale také pro ostatní děti ve věku od 10 do 20 let,
které pocházejí původně z pardubického regionu,
ale také z ostatních regionů. Do Poradenského
centra jsou zvoleny děti, které nejezdí na pobyty
domů a u kterých se předpokládá, že se po odchodu z dětského domova nebudou mít kam vrátit.
Naše služby nejsou určeny dětem, které jsou
příliš vzdálené od PC Chrudim a nemohly by se
účastnit aktivit PC.

Cíle (úkoly):
Hlavní strategické úkoly:
– dlouhodobá činnost s dětmi z dětských domovů a výchovných ústavů a jejich příprava
na samostatný život a na problémy, které jsou
spojené s odchodem z dětského domova
– individuální podpora samostatnosti všech
dětí, nejen dětí z dětských domovů
– pomoc při získání dovedností, které budou
děti moci uplatnit ve svém životě
– ochrana dětí před nedokončením školní docházky a před dalšími problémy
Střednědobé úkoly:
– navazovat kontakty a pomáhat dětem, které
požádají o pomoc nebo o radu, zprostředkovat jim služby jiných spolupracujících zařízení
– vyhledávat děti z dětských domovů za pomoci
sociálních pracovníků městských úřadů nebo
ředitelů dětských domovů
– vyhledávat tyto děti přímo v dětských domovech a výchovných ústavech
– pomáhat alespoň 60 dětem v průběhu 5 let,
aby se vypořádaly s potížemi spojenými s odchodem z domova, jako jsou potíže s komunikací nebo se samostatností. Pomáhat dětem
s problémy, které mají v dětském domově nebo ve výchovném ústavu. Tato pomoc se vyznačuje tím, že pracovníci PC s dětmi hovoří,
pracují s nimi na terapeutických víkendových
pobytech, při skupinových setkáních, připravují pro ně hry a další činnosti, které dětem
pomáhají v růstu jejich osobnosti
– nabízet alespoň 60 dětem v průběhu 5 let
další služby a informace, poskytovat poradenství, navštěvovat je v dětských domovech

Principy (zásady):
– dodržování práv dle Listiny základní lidských
práv a svobod
– bezpečné prostředí
– svobodná volba (dobrovolnost)
– možnost kdykoliv požádat o pomoc
– dostatek informací
– individuální přístup
– respektování důvěrnosti (anonymita je možná
– není nutné sdělovat své osobní údaje)
– pružnost – přizpůsobení času dítěti
– oboustranná dohoda
– bezplatnost služeb
Služba je poskytována na principu nízkoprahovovsti:
– nízkoprahovost – vytváření bezpečného prostředí pro uživatele, možnost anonymní péče
bez jakýchkoliv omezení národností, vzděláním, vírou, bydlištěm apod.
– anonymita – uživatel není povinen sdělovat
své jméno a další osobní údaje
– poskytované služby jsou bezplatné
– akceptování svobodné volby uživatele – uživatel
si sám zvolí rozsah využívání nabízených služeb,
rozhoduje o vstupu, využívání a ukončení služby
– veškeré informace o uživatelích jsou přísně
důvěrné, dle daných zákonů jsou pracovníci
vázáni mlčenlivosti
Nabídka služeb:
– vypracování a realizace cílených speciálněpedagogických a psychoterapeutických pro-

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

gramů pro řešení konkrétních problémů a pro
jednotlivé skupiny uživatelů
individuální a skupinová psychoterapie, poradenství
výchovná, vzdělávací, sociálně-terapeutická
činnost
poradenství prostřednictvím e-mailu a telefonu
možnost odborné konzultace pro výchovná
zařízení
poskytování služeb zaměřených na volbu
dalšího vzdělávání a povolání
sociální výcvik, nácvik řešení konkrétních
situací, např. žádost o zaměstnání, hledání
bydlení apod., výchovné a vzdělávací činnosti
zprostředkování kontaktů do jiných typů zařízení
informace o styku s potřebnými institucemi
spolupráce s kurátory, úřady práce a dalšími
institucemi, zprostředkování spolupráce mezi
rodinou, zařízením a SPOD
doprovázení (týká se problematiky odchodu

–
–
–
–

ze zařízení ústavní výchovy, pracovník pomáhá usnadňovat uživatelovi přechod ze zařízení
do samostatného života)
víkendové pobyty se sociálně-terapeutickou
náplní
ambulantní a terénní forma činnosti s uživateli
výjezdy mimo zařízení
navazování kontaktu a popř. spolupráce s rodinou uživatele

Počet uživatelů v roce 2007: 36
Proběhlo 12 víkendových pobytů, jeden
týdenní prázdninový pobyt.
Kontakt:
NZDM – Poradenské centrum pro děti a mládež
s nařízenou ústavní výchovou
Štěpánkova 108, P. O. Box 79, 537 01 Chrudim
tel./fax: 469 625 121
e-mail: poradna@pestalozzi.cz, www.otevridvere.cz

Statistika
Počty uživatelů, se kterými bylo
pracováno v Poradenském centru v roce
2007 podle trvalého bydliště:

Chrudim
Lanškroun
Šumperk
Česká Třebová
Pardubice
Litomyšl
Králíky
Svitavy
Moravská Třebová
Vysoké Mýto
Praha
Lomnice n. Popelkou
Broumov

5
5
1
1
9
1
2
3
4
2
1
1
1

13 %
13 %
3%
3%
24 %
3%
6%
8%
11 %
6%
3%
3%
3%

Počty uživatelů, se kterými bylo
pracováno v Poradenském centru v roce
2007 podle jednotlivých zařízení ústavní
výchovy:

DD Polička
DD Horní Čermná
DD Holice
DD Nová Ves u Chotěboře
DDŠ Králíky
DD Potštejn
DDŠ Hrochův Týnec
VLO Přestavlky
DDŠ Kostelec n. Orlicí
VÚ Velké Meziříčí
VÚ Chrastava
VÚ Brandýs n. Orlicí
DD Moravská Třebová
VÚ Žďár n. Sázavou
DDŠ Vrchlabí

3
6
3
4
3
1
6
2
1
1
1
1
2
2
1

8%
16 %
8%
11 %
8%
3%
16 %
5%
3%
3%
3%
3%
5%
5%
3%

3/4 Terénní programy „Ambulantní péče“
Terénní programy v Centru J. J. Pestalozziho, o.p.s.,
Chrudim poskytují psychosociální, poradenské
a vzdělávací služby ohroženým a znevýhodněným osobám zejména z pardubického regionu.
Posláním Terénních programů je systematická
příprava uživatelů na vstup do samostatného
života a poskytování preventivních služeb
uživatelům, kteří jsou často ohroženi sociálněpatologickými jevy.
Cílem je oslovit uživatele, kteří jsou z různých
důvodů mimo dosah ostatních institucionálních
služeb, usilovat o jejich znovuzapojení do společnosti a tím zvýšit kvalitu jejich života. Dalším
z cílů je poskytovat preventivní služby uživatelům,
kteří jsou ohroženi sociálně-patologickými jevy.
Dlouhodobým cílem je:
– aktivní vyhledávání a kontaktování nových
uživatelů služby
– poskytování výjezdové krizové péče v místě
bydliště uživatelů
– navázání spolupráce s odbornými pracovišti
a institucemi
– doprovázení zaměřené na pomoc při obstarávání osobních záležitostí, uplatňování práv,
oprávněných zájmů, kontakt se společenským
prostředím
– vytvoření náhledu na danou situaci, navození
změny situace odborným působením, formou
skupinových aktivit na víkendových pobytech,
individuálních a skupinových výchovných, vzdělávacích a sociálně-terapeutických činností
– odbourávání psychických zábran a traumat,
obnova sebedůvěry

Služby jsou poskytovány bezplatně každý
pracovní den:
7.30–17.00 hod.
Po:
Út:
7.30–15.30 hod.
St:
7.30–17.00 hod.
Čt:
7.30–16.00 hod.
Pá:
7.30–14.30 hod.
(popř. dle potřeb klientů)

Služba je nabízena sociálně znevýhodněným jedincům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci.
– mladým lidem (18–30 let), kteří se ocitli na
hranici zákona
– klientům Probační a mediační služby (pachatelům trestné činnosti)
– lidem, jejichž životní způsoby vedou ke konfliktu se společností
– mladým lidem, kteří jsou často ohroženi
sociálně-patologickými jevy a nedokončením
profesní přípravy
– lidem, kteří po dosažení plnoletosti odcházejí
z ústavů nebo nefunkčních rodin a nenabízí
se jim žádné zázemí a pomoc
– osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách
– osobám, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
– mladým lidem ohroženým závislostmi, bezdomovectvím

Služby jsou přednostně poskytovány osobám
s trvalým pobytem v pardubickém regionu.
Využít je mohou lidé i z jiných regionů.
Poskytované služby:
– poradenské služby – hledání bydlení, zaměstnání, navození podmínek k dosažení co nejkvalitnějšího vzdělání, pomoc při prosazování
práv či zájmů klienta, seznámení se sociálněprávními 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 klientů na úřady (např. úřad práce,
zdravotní pojišťovna, matrika, městský úřad),
instituce, organizace, zajištění dokladů totožnosti pro klienty, zprostředkování hygieny pro
klienty, zajištění lékařského ošetření, pořádání seminářů pro klienty
– 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 klienta,
pomoc těm, kteří nemají dostatečné množství
prostředků, aby se dopravili do kanceláře
v Chrudimi
– víkendové výcvikové pobyty
Délka poskytování služby: maximálně 2 roky
Služby zajišťuje odborný tým: speciální pedagog,
psycholog a sociální pracovnice.
V roce 2007 bylo podpořeno 150 osob formou
besed, seminářů a přímé podpory. Bylo zorganizováno 5 víkendových pobytů a 2 celodenní
víkendové akce pro klienty zaměřené na zvýšení
samostatnosti a zásady etického chování. Dále
se uskutečnilo 7 vzdělávacích seminářů.
V rámci poskytovaných služeb byla navázána
spolupráce s dětskými domovy, výchovnými
ústavy, domy na půli cesty a jinými institucemi
či organizacemi.
Kontakt:
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.
Terénní programy
Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
tel.: 724 837 218, 469 623 896
e-mail: ambulance@pestalozzi.cz

Statistika

Skupinová práce
s klienty ›

Skupinová práce
s klienty ››

Pohlaví uživatelů:

ženy
muži

35 %
65 %

Cílová skupina:

DD, VÚ
ostatní
PMS
DPC

40 %
38 %
20 %
2%

Způsoby konzultací:

v kanceláři
telefonické
v terénu
písemně

40 %
30 %
25 %
5%

3/5 Jupiter, Komplexní péče o oběti domácího násilí
(Krizová pomoc)
Cílem projektu Jupiter a rozšiřujícího projektu
Komplexní péče o oběti domácího násilí je poskytovat všestrannou pomoc obětem domácího
násilí. Služby jsou nabízeny v celém Pardubickém
kraji, ale využít je mohou i osoby z jiných regionů.
Vedle probíhajícího programu pro oběti domácího
násilí probíhá též program pro pachatele domácího násilí. Cílem této spolupráce je podpora oběti,
pachatele a jejich koordinace.

PARDUBICKÝ KRAJ

Služba je určena osobám všech věkových kategorií
– děti, mládež, mladí dospělí, dospělí, senioři, ženy,
muži. Oběťmi domácího násilí jsou především ženy
a jejich děti, zřídka muži; děti bývají častěji nepřímými oběťmi (svědky domácího násilí).
Strategickým cílem služby je znovuzařazení uživatelů služeb do společnosti a zlepšení kvality
jejich života.

MĚSTO CHRUDIM

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP
a Norského finančního
mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje
občanské společnosti.

Služby jsou poskytovány bezplatně každý
pracovní den:
7.30–17.00 hod.
Po:
Út:
7.30–15.30 hod.
St:
7.30–17.00 hod.
Čt:
7.30–16.00 hod.
Pá:
7.30–14.30 hod.
(popř. dle potřeb klientů)

Dlouhodobým cílem je:
– obnova sebedůvěry uživatelů
– zvýšení sebeúcty a sebevědomí oběti
– odbourávání psychických zábran a traumat
– obnova komunikace s okolím (zlepšení soc.
komunikace, asertivní jednání)
– participace na veřejném životě
– stabilizace situace oběti v krizové situaci
– vytvoření náhledu na danou situaci
– změna stereotypu
– navození změny situace
– odstranění možných pocitů viny
– vytváření sebeobrazu
– posilování emočních vazeb
Domácí násilí je velmi rozšířený a současně
nejméně kontrolovaný druh násilí. Zahrnuje
v sobě všechny formy (psychického, fyzického,
sexuálního, ekonomického, sociální izolace, kombinovaného) násilí páchaného mezi jednotlivými
členy v rodině. Oběťmi domácího násilí se mohou
stát všichni členové domácnosti, děti nevýjímaje.
Osoby, které se stanou oběťmi domácího násilí, si
zřídka dokáží s nastalou situací poradit. Mnohdy
ani nemají rodinu nebo blízké osoby, na které by
se mohly obrátit a vyhledat pomoc. Asi největším
problémem u tohoto druhu násilí je fakt, že se hrubosti a krutosti odehrávají za zavřenými dveřmi,
převážně beze svědků a bez důkazů. Velice často
se oběť bojí z různých důvodů cokoliv sdělit. Jupiter
a Komplexní péče mají za cíl poskytnout odbornou
pomoc – pomoci pochopit tíživou životní situaci,
vyrovnat se s ní, získat nadhled a nalézt adekvátní
a efektivní způsob řešení. Pro oběti domácího násilí
je velmi důležité mít možnost promluvit, mít pomoc
nadosah a nezůstat osamocen/a.

Projekty poskytují všestrannou a komplexní
pomoc. Vytvářejí záchytnou síť, která nabízí
víceúrovňový systém psychosociální pomoci.
Poskytované služby
ambulantní služby:
– telefonická krizová linka (tel. 469 623 899)
– e-mailové poradenství – jupiter@pestalozzi.cz
– sociálněprávní poradenství
– psychologické poradenství
– psychoterapie, skupinová sezení, individuální
poradenství
– dle zájmu program pro pachatele domácího
násilí (je určen agresorům, kteří si svůj problém uvědomují a chtějí jej řešit dobrovolně.
Jedná se o ucelený soubor psychologické
pomoci, probírají se různé oblasti, zodpovědnost za domácí násilí, zvládání vzteku,
pravidla a modely partnerství, komunikace
mezi partnery apod.)
– relaxační metody
– školička: aktivita přejatá ze zahraničních příkladů dobré praxe, skládá se ze dvou částí
• terapeutický program a klubová činnost
pro děti
• zázemí pro svépomocné skupiny
terénní služby:
– doprovod a podpora při jednání s úřady dle
potřeb klienta (MÚ, kurátory, ÚP apod.)
– doprovod při soudních jednáních
– zprostředkování odborných konzultací s odborníky (právníkem, psychiatrem, lékařem apod.)
– návštěva v rodině
pobytové služby:
– pobytový program na utajené adrese – max.
1/2 roku
– krizový pobyt – max. 5 dní, tzv. krizové lůžko –
dočasný azyl k překlenutí krizové situace
– víkendové výcvikové pobyty pro týrané děti
jiné služby
– přednášky pro veřejnost, instituce či organizace (cílem je zvýšit obecné povědomí veřejnosti
o problematice domácího násilí)
– k dispozici knihovna s tématikou domácího
násilí (pro odbornou i laickou veřejnost)
– možnost pronájmu přednáškového sálu Centra
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.

Jiné aktivity během roku 2007:
– účast na konferenci v Bílovci u Ostravy s tématikou domácí násilí
– účast na konferenci v Praze v Poslanecké
sněmovně s tématikou domácí násilí
– jednodenní stáž – Liga lidských práv v Brně
– účast na konferenci v Praze v org. ROSA
– účast na Komisi soc. právní ochrany dětí
– účast na interdisciplinárním setkávání na Policii ČR s OČTŘ
– účast na Komunitním plánování
– uspořádání konference v Regionálním muzeu
s tématikou „Domácí násilí“
– zprostředkování přednášek:
• „Celostní medicína, detoxikace organismu“
• „Počátky našeho života, počátky naší výchovy“
• „Partnerské vztahy“
• „Jak psychika ovlivňuje zdraví“ atd.
Statistické údaje:
Během roku 2007 byla poskytnuta péče 57
uživatelům služby:

Dospělí:
– 32 žen
– 3 muži
Děti:
– 7 dívek mladších než 15 let
– 1 dívka starší než 15 let
– 9 chlapců mladších než 15 let
– 5 chlapců starších než 15 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
260 konzultací s klienty.
Za rok 2007 bylo do pobytového programu zapojeno 5 žen – 1 žena se třemi dětmi, 2 ženy se
dvěma dětmi, 2 ženy bezdětné. Byly uspořádány
2 víkendové výcvikové pobyty pro týrané děti.
V rámci registrací soc. služeb podle Zákona
o soc. službách č. 108/2006 sb. byly na přelomu
roku 2007/2008 sloučeny soc. služby Krizového
centra a Komplexní péče o oběti domácího násilí. V registru soc. služeb jsou registrovány jako
Krizová pomoc (Telefonická krizová pomoc).

Statistika
Délka manželství
/partnerství obětí násilí:

1– 5 let
6–10 let
11–15 let
16–20 let
21–25 let

25 %
7%
14 %
7%
47 %

Věková struktura obětí:

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

3%
4%
9%
4%
22 %
40 %
17 %
1%

3/6 Krizové centrum (Krizová pomoc)
Krizové centrum poskytuje poradenské, vzdělávací a psychosociální služby osobám, které se
ocitly v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje
život, či významně snižuje jeho kvalitu, a vyžaduje bezodkladné řešení. Služby jsou nabízeny
v celém Pardubickém kraji, ale využít je mohou
i osoby z jiných regionů. Služba je určena klientům všech věkových kategorií – děti, mládež,
mladí dospělí, dospělí, senioři.

– knihovna s odbornou literaturou (k zapůjčení
pro širokou veřejnost)

Strategickým cílem služby je znovuzařazení uživatelů služeb do společnosti a zlepšení kvality
jejich života.

Ambulantní služby jsou poskytovány v Chrudimi v Centru J. J. Pestalozziho, o.p.s., v ulici
Štěpánkova 108. Jsou poskytovány zájemcům
o službu, kteří se ocitli v tíživé životní situaci,
mají zájem spolupracovat a řešit svůj problém.
V případě, že o službu projeví zájem osoby
s dětmi, je nutné, aby vyjádřily souhlas s poskytováním služeb jejich dětem.

PARDUBICKÝ KRAJ

MĚSTO CHRUDIM

Dlouhodobým cílem je:
– obnova sebedůvěry uživatelů
– odbourávání psychických zábran a traumat
– obnova komunikace s okolím (zlepšení soc.
komunikace, asertivní jednání)
– participace na veřejném životě
– vytvoření náhledu na danou situaci
– navození změny situace
– vytváření sebeobrazu
– posilování emočních vazeb atd.
Služby poskytované odborným personálem
Krizového centra mají podpůrný a aktivizační
charakter. Vedou uživatele k náhledu na vlastní
situaci a pomáhají mu nalézt nejlepší řešení
obtížné situace. Cílem služeb je navození důvěry u každého uživatele a adekvátní odborná
pomoc. Uživatel služby se na řešení vlastní tíživé
situace podílí spoluvytvářením osobního plánu
pomoci při vstupu do terapie. Odborníci projektu
Krizového centra doprovázejí uživatele v těžkém
životním období, pomáhají jim pochopit situaci
a společně hledají východiska k řešení.

Služby jsou poskytovány bezplatně každý
pracovní den:
7.30–17.00 hod.
Po:
Út:
7.30–15.30 hod.
St:
7.30–17.00 hod.
Čt:
7.30–16.00 hod.
Pá:
7.30–14.30 hod.
(popř. dle potřeb klientů)

Poskytované služby:
– přímá krizová intervence (zpracování akutního krizového stavu)
– telefonická krizová intervence (tel. 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 speciálněpedagogická diagnostika
– zprostředkování kontaktu na další odborná
pracoviště
– přednášky pro veřejnost, organizace či instituce (přednášky jsou pořádány v prostorách
budovy Centra J. J. Pestalozziho, o. p. s., ve
II. patře)

Prvním kontaktem bývá kontakt na telefonní
krizové lince, která je v provozu v pracovní době
Centra, či setkání se sociální pracovnicí. Uživatel
je dále pozván na setkání s odborným pracovníkem Krizového centra (psycholog, speciální
pedagog, sociální pracovník, soc. pedagog).

Po prvním kontaktu s uživatelem a na základě
získaných zkušeností je vyhodnocena situace
a navržen další postup řešení:
– krizová intervence
– sociálněprávní poradenství
– psychologické poradenství
– terapeutická pomoc (individuální, skupinová)
– zprostředkování kontaktů na jiná odborná
pracoviště atd.
Ambulantní forma služby spočívá v docházení
uživatele do Centra. Interval návštěv je určen
na základě potřeb uživatele a odborného posouzení.
Služby jsou poskytovány bezplatně a chce-li
uživatel, tak i anonymně.
Personál projektu Krizové centrum tvoří sociální
pedagog, speciální pedagog, psycholog a sociální pracovnice. Týmem projektu ve spolupráci
s uživatelem služby je vypracován individuální
plán uživatele. Pracovní náplň činnosti pracovníků a jejich kompetence jsou rozděleny dle
požadavků vyplývajících z odpovídající pozice
pracovníka tak, aby byla uživateli poskytnuta
komplexní péče.
Vždy respektujeme volbu uživatelů, kteří nás
v tíživé životní situaci požádají o pomoc, zajišťujeme diskrétnost a bezpečí.
Statistika projektu:
Za rok 2007 byla poskytnuta péče 63 klientům.
Pomoc vyhledalo 34 žen a 29 mužů. Celkem
bylo uskutečněno cca 350 konzultací.

V rámci registrací soc. služeb podle Zákona
o soc. službách č. 108/2006 sb. byly na přelomu
roku 2007/2008 sloučeny soc. služby Krizového
centra a Komplexní péče o oběti domácího násilí. V registru soc. služeb jsou registrovány jako
Krizová pomoc (Telefonická krizová pomoc).

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

Druh pomoci:

psychosociální pomoc
logopedie
telefonická krizová linka
přednášky, semináře

59 %
15 %
25 %
1%

Věková struktura:

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

12 %
8%
15 %
17 %
48 %

Způsoby práce:

krizová intervence
psychologická pomoc

55 %
45 %

Statistika

Jednotlivé služby

5/1 Rozvaha
Sestavená k 31. 12. 2007 (v tis. Kč)

AKTIVA

Stav 1. 1. 2007

A. STÁLÁ AKTIVA

Stav 31. 12. 2007

4 621

4 510

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

37

37

II. Oprávky k jinému nehmotnému dlouhodobému majetku

-37

-37

III. Dlouhodobý hmotný majetek

5 579

5 591

IV. Dlouhodobý finanční majetek

1 664

1 664

V. Oprávky dlouhodobému hmotnému majetku

-2 622

-2 745

B. OBĚŽNÁ AKTIVA

1 283

1 779

85

137

II. Pohledávky

563

434

III. Krátkodobý finanční majetek

611

1 185

24

234

5 904

6 289

I. Zásoby

IV. Přech. účty aktivní
Úhrn aktiv

PASIVA

Stav 1. 1. 2007

Stav 31. 12. 2007

A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM

4 991

4 817

I. Jmění celkem

5 860

4 934

II. Výsledek hospodaření

-869

-117

B. CIZÍ ZDROJE CELKEM

913

1 472

I. Krátkodobé závazky

844

1 373

69

99

5 904

6 289

II. Jiná pasiva
Úhrn pasiv

Zdroje financování:

Hospodářská činnost
Tržby
Ministerstva, státní úřady
NROS – finanční mechanismus EHP / Norska
Kraj, obce
Sbírka
Dary
SROP

1%
4%
48 %
3%
17 %
1%
13 %
13 %

5/2 Výkaz zisku a ztráty
Sestavený k 31. 12. 2007 (v tis. Kč)

Činnost
hlavní

hospodářská

celkem

A. NÁKLADY

7 690

19

7 709

I. Spotřebované nákupy celkem

1 166

0

1 166

Spotřeba materiálu

942

0

942

Spotřeba energie

224

0

224

2 023

19

2 042

Opravy a udržování

152

0

152

Cestovné

104

0

104

2

0

2

1 765

19

1 784

4 336

0

4 336

Mzdové náklady

3 219

0

3 219

Zákonné sociální pojištění

1 104

0

1 104

Zákonné sociální náklady

13

0

13

IV. Ostatní náklady celkem

42

0

42

Dary

27

0

27

Jiné ostatní náklady

15

0

15

123

0

123

123

0

123

7 690

19

7 709

II. Služby celkem

Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem

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

Činnost
hlavní
B. VÝNOSY

hospodářská

celkem

7 530

62

7 592

324

62

386

324

62

386

8

0

8

Úroky

4

0

4

Jiné ostatní výnosy

4

0

4

920

0

920

920

0

920

6 278

0

6 278

6 278

0

6 278

7 530

62

7 592

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

-160

43

-117

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

-160

43

-117

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

III. Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)
IV. Provozní dotace celkem
Provozní dotace
Výnosy celkem

Hospodářský výsledek je ovlivněn odpisy dlouhodobého majetku.

Poděkování za pomoc a spolupráci v roce 2007
Seznam dárců

Spolupracující organizace

Fondy EU

Dětské domovy v regionu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

PMS ČR Chrudim

Pardubický kraj

Městský úřad Chrudim, odd. soc.prevence

Město Chrudim

Střední školy v regionu

Kraj Vysočina
NROS – finanční mechanismus EHP / Norska
Nadace O2
Nadace ČEZ
Nadace Terezy Maxové
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry
Nadace Naše dítě
Tesco Stores ČR
Citibank Europe plc, organizační složka
Siemens ČR
Iveco ČR
VF Trading Hradec Králové
Kowa Ledeč nad Sázavou
Proman Chrudim
Taco Chrudim
Česká federace potravinových bank
Kučera Zdeněk
Popovič Michal
Šeda Michal
Tvrdík Pavel
Kosmák Petr
Simandl Petr
Zavoralová Olga
Viduna David
Staňková Jana
Chaloupková Eva
Vachta Václav
Reiterman Miloslav

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.
P.O.Box 79, Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
IČO: 25918974
Tel./fax.: 469 623 083, 602 405 484
E-mail: pestalozzi@pestalozzi.cz
http://www.pestalozzi.cz

Citibank Europe plc, organizační složka
č. ú. 500 955 0001/2600

