
Výroèní zpráva 2008
Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.



Výroèní zpráva 2008
Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

Obsah

Úvodní slovo ......................................................... 1

O spoleènosti
2/1 Řídící orgány ............................................................. 3

2/2 Historie společnosti ................................................... 4

2/3 Poslání společnosti .................................................... 5

2/4 Činnost společnosti ...................................................  5

2/5 Cílové skupiny ........................................................... 5

2/6 Cíle společnosti ......................................................... 5

2/7 Principy ...................................................................... 5

2/8 Ze života organizace ................................................. 6

Projekty spoleènosti
3/1 Dům na půli cesty Hrochův Týnec ............................ 7

3/2 Krizové centrum / Komplexní péče o oběti

     domácího násilí ......................................................... 9

3/3 Poradenské centrum ................................................ 11

3/4 Ambulantní péče ...................................................... 13

3/5 Dům na půli cesty Havlíčkův Brod .......................... 15

Zpráva auditora .............................................. 17

Pøehled hospodaøení
5/1 Rozvaha ................................................................... 19

5/2 Výkaz zisku a ztráty ................................................ 20

Sponzorské dary ............................................ 21

1

2

3

4

5

6

About the company
1/1 Managing authorities .............................................. 23

1/2 History ..................................................................... 23

1/3 Mission ................................................................... 24

1/4 Activity .................................................................... 24

1/5 Target groups ......................................................... 24

1/6 Goals ...................................................................... 24

1/7 Principles ................................................................ 24

Projects
2/1 Half-way house Hrochův Týnec .............................. 25

2/2 Crisis center / Complex care of domestic 

violence victims ....................................................... 27

2/3 Consulting center .................................................... 29

2/4 Ambulatory care ...................................................... 31

2/5 Half-way house Havlíčkův Brod .............................. 33

Auditor report ................................................. 35

1

2

Výroèní zpráva 2008
Èeská verze

Annual report 2008
English version

3



Výroèní zpráva 2008
Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

Výroèní zpráva 2008
Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

Úvodní slovo1

1

V roce 2008 byly zveřejněny výsledky unikát-
ního výzkumu mapujícího osudy dětí, které 
během let 1995 – 2004 prošly v České repub-
lice ústavní výchovou v rezortu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy (tzn. dětskými 
domovy, výchovnými a diagnostickými ústavy). 
Alarmující údaje vypovídají o tom, jak hluboký 
dopad má samo umístění dítěte do institucio-
nální péče a jak velice schází systém následné 
péče pro děti odcházející z ústavů do samo-
statného života. 
Pro ilustraci několik údajů: během let 1995 – 2004 
opustilo institucionální péči 17 454 dětí. Z nich 
se trestné činnosti dopustilo 9 751 (56 % !), 
z toho 6 542 (38 %) až po opuštění ústavní 
péče. Ve sledovaném období proběhlo 28 
051 pátrání po dětech, které z ústavů utekly 
(mnohé z nich opakovaně). Máme trojnásobně 
vyšší počet umístění do ústavní péče než např. 
sousední Německo. Absolutní počty se přitom 
neustále zvyšují. Uvedená čísla navíc nezo-
hledňují stovky či spíše tisíce dětí umístěných 
v ústavech v gesci jiných rezortů (kojenecké 
ústavy, domovy pro zdravotně postižené, 
psychiatrické léčebny). Po ukončení ústavní 

výchovy odešlo 1 268 dětí do domů na půli 
cesty. Během pobytů v těchto zařízeních byla 
jejich kriminalita pouze výjimečnou záležitostí 
(během prvního roku pouze 32 případů, tj. 4 
%). Bohužel, velké úsilí provozovatelů domů 
na půli cesty často přišlo v mnohých případech 
vniveč kvůli neexistenci systému následné 
péče. 
Ve světle těchto informací vyvstává do popředí 
nezbytnost a neodkladnost zásadní reformy 
současného systému péče o ohrožené děti 
a také význam činnosti nestátních neziskových 
organizací, jako je Centrum J. J. Pestalozziho. 
Hluboce si vážím toho, že tato obecně pro-
spěšná společnost působí právě v našem kraji 
a poskytuje zde kvalitní (a nepostradatelné) 
sociální služby.

Miloslav Macela
èlen Rady Pardubického kraje odpovìdný za oblast sociální péèe

Vážení a milí přátelé,

tak nám uběhl další rok a na mne, jakožto 
jednoho z členů správní rady, přirozeně 
připadlo napsat pár slov k výroční zprávě za 
toto období. Nemám to úplně lehké, protože 
v dané tematice nejsem žádným odborníkem, 
ale nebudu říkat – já nic, já muzikant, a vezmu 
to citem.
Chci tedy především poděkovat Vám všem, 
kteří jste v uplynulém roce pomohli jakýmikoliv 
prostředky chodu naší obecně prospěšné 
společnosti, k udržení programů, které jsme si 
naplánovali a které by bez Vaší pomoci nikdy 
nenesly kýžené ovoce. A to ovoce je poměrně 
zásadní věc, vždyť jde o pomoc znevýhodně-
ným, ubližovaným a potřebným lidem v naší 
společnosti. A i tato pomoc potřebuje téměř 
sadařskou práci, okopávat, přihnojovat, proře-
závat a bůhví co ještě, zkrátka zušlechťovat. 
Sama podaná pomoc šlechtí, ale promiňte mi 
to, je-li podpořena i materiálně, šlechtí dvoj-
násob. Je tomu tak od nepaměti a myslím, že 
i J. J. Pestalozzi o tom věděl své. Proto ještě 
jednou děkuji firmám, podnikům, organizacím, 

městu, grantům a jednotlivcům, že jim není 
fungování či nefungování Centra J. J. Pesta-
lozziho lhostejné. Zvláště v těchto dobách.
Jan Werich kdysi řekl, že byly doby různé 
a byly doby hrůzné. Tak se ptám, v jaké době 
to asi žijeme my? Vychází mi, že sice v době 
různé, ale každopádně z těch hodně lepších. 
A to bez ohledu na různé hospodářské krize 
a různé jiné aspekty, které hýbou dnešním 
světem. Ta zásada pomoci těm, kteří to 
potřebují, se opravdu vine lidskou historií od 
počátku. A mám takový dojem, že když bylo 
hůř, lidé se trochu víc semkli. No, nechám 
přílišného idealismu.
Ve výroční zprávě se, vážení přátelé, dočtete 
o jednom roce boje za dobrou a důležitou věc. 
A i v současné civilizované době velice těž-
kém. Proto o to více potěší jakýkoliv i drobný 
úspěch, podaná ruka, chvilka harmonie.
Zdravím i všechny naše klienty a přeji, aby 
se jim (i s naší pomocí) podařilo zažít alespoň 
kousek toho pokakaného štěstíčka, jak se zpí-
vá v jedné slavné písničce.
Za správní radu ještě jednou děkuji Vám, kte-
rým není lhostejný osud jiných.

Ivan Hlas
èlen správní rady
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Jistě se mnou budete souhlasit, že lásku 
a péči si zaslouží všichni lidé. Ne všem se ale 
dostává zázemí milující rodiny, a ti pak snáze 
podléhají různým životním nástrahám. Mezi ně 
patří drogy, trestná činnost či přejímání chová-
ní, na které byli sami zvyklí.
Věřím, že Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. 
pomáhá vyplnit společenskou propast mezi 
těmi, kteří pomoc potřebují, a těmi, kteří po-
mocnou ruku mohou nabídnout. Již druhým 
rokem aktivně spolupracujeme. Organizace 
bezpochyby patří k těm, které jsou schopny 
využít finanční dary na komplexní a smysluplný 
program. Velice si její neúnavné práce vážím.
Přeji organizaci do budoucna hodně úspěchů 
a děkuji jejím zaměstnancům za jejich práci 
a vytrvalost.

Ing. Petr Zeman
pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel ÈEPS, a.s.

Milí přátelé,

z mého pohledu je obecně prospěšná spo-
lečnost Centrum J. J. Pestalozziho jednou 
z důležitých součástí systému sociálních 
služeb ve městě Chrudim. Myslím, že můžeme 
už řadu let sledovat, jak se tato společnost 
snaží poskytovat sociální služby, které jsou 
prospěšné, sociální služby, které jsou kvalitní, 
sociální služby, které jsou profesionální, sociál-
ní služby, které jsou navíc dobrou reprezentací 
našeho města.
Jsem rád, že mohu prohlásit, že město Chru-
dim je jedním z těch, kteří Centrum J. J. Pesta-
lozziho dlouhodobě a systematicky podporují, 
a přeji všem pracovníkům společnosti, aby se 
jim dařilo i nadále dobře odvádět práci tolik 
potřebnou a ne vždy úplně doceňovanou.

Jan Èechlovský
starosta mìsta Chrudimì
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2/1 Øídící orgány
Správní rada:
JUDr. Olga Zavoralová, notářka
předsedkyně správní rady

Ing. Dita Kosmáková, ekonom
členka správní rady

Ivan Hlas, hudebník 
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

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

Správní rada Dozorčí rada

Ředitel společnosti

Dům na půli cesty 
Hrochův Týnec

Krizové centrum Chrudim 
Komplexní péče obětem 

domácího násilí

„Ambulantní péče“ 
Chrudim 

Dům na půli cesty 
Havlíčkův Brod

Poradenské centrum pro děti a mládež 
s nařízenou ústavní výchovou Chrudim 
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1992
Vznik nadace Návrat. Nadace byla registrová-
na 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 stá-
vá Chrudim.

2000
Otevření druhého domu na půli cesty v Hrocho-
vě 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. 

2005
Realizace nového projektu – Poradenské cen-
trum 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).

2008
Přestavba Domu na půli cesty v Hrochově 
Týnci.
Služba DPC získala Cenu kvality v sociální 
péči.

2/2 Historie spoleènosti

2
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2/3 Poslání spoleènosti 

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., je nevládní 
nezisková organizace, která poskytuje psycho-
sociální, poradenské a vzdělávací služby ohro-
ženým a znevýhodněným skupinám obyvatel 
v České republice. Organizace usiluje o zno-
vuzařazení klientů do společnosti a zlepšení 
kvality jejich života.

2/4 Èinnost spoleènosti

Předmětem činnosti obecně prospěšné spo-
lečnosti 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 v Chrudimi, Poradenského 
centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní 
výchovou v Chrudimi a terénních programů 
„Ambulantní péče“ v Chrudimi.

2/5 Cílové skupiny
• děti a mládež s nařízenou ústavní výcho-

vou, 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-negativ-
ními jevy

2/6 Cíle spoleènosti
• řešení akutních krizových situací
• stabilizace situace oběti v krizové situaci
• integrace uživatelů 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 dle Listiny základních lid-

ských práv a svobod, etických kodexů 
• svobodná volba, dobrovolnost
• možnost kdykoli požádat o pomoc
• dostatek informací
• individuální přístup
• respektování důvěrnosti
• oboustranná smlouva o poskytování služby

• důstojnost
• rovnost 
• soukromí
• seberealizace
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2/8 Ze �ivota organizace
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3/1 Dùm na pùli cesty Hrochùv Týnec

Historie:
Tuto službu poskytujeme již od roku 1995 
jako první svého druhu v ČR.

Poslání:
Posláním pobytové služby Dům na půli cesty 
Hrochův Týnec je poskytovat odborným způ-
sobem podporu mladým lidem bez rodinného 
zázemí, aby dokázali lépe uspět v samostat-
ném životě, a to s respektem k jejich právům 
a s přihlédnutím k individuálním potřebám. 
Služba usiluje o znovuzařazení těchto osob 
do společnosti a zlepšení kvality jejich života.

Strategický cíl:
Podporovat samostatnost mladých lidí, zvy-
šovat jejich sebevědomí, pomoci jim obstát 
v podmínkách běžného života, předcházet 
osamělosti a rizikovému chování. 

V rámci každodenní spolupráce s uživatelem 
sleduje DPC tyto základní cíle:
Krátkodobé cíle:
• řešení akutní krizové situace – umět vyhle-

dat a využít pomoc
• podpora v navazování mezilidských vztahů, 

obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou 
– vědět, kam patřím

• využívání běžně dostupných služeb a infor-
mačních zdrojů – umět si poradit

• rozvoj nebo udržení sociálních dovedností 
– umět se o sebe postarat

• zvládání a práce s emocemi – rozumět sobě 
i druhým

• budování, rozvoj a zvyšování pracovních ná-
vyků a dovedností – umět se uživit

Dlouhodobé cíle:
• integrace osob dlouhodobě umístěných v za-

řízeních 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 – vě-

dět, co nesmím 
• řešení bytové otázky – být schopen bydlet

Cílová skupina:
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 zne-

možňuje nebo ztěžuje vstup do samostatné-
ho života ve společnosti

• kteří nehledají pouze ubytování
• kteří jsou schopni samostatného pohybu bez 

pomoci druhé osoby
• bez závislosti na alkoholu, drogách, gamb-

lingu
• bez duševního onemocnění 

Principy/zásady:
• dodržování práv dle Listiny základních lid-

ských práv a svobod, etických kodexů 
• svobodná volba, dobrovolnost
• možnost kdykoli požádat o pomoc
• dostatek informací
• Individuální přístup
• respektování důvěrnosti
• oboustranná smlouva o poskytování služby
• důstojnost
• rovnost 

• soukromí
• seberealizace

Nabídka služeb:
Předpokladem přijetí zájemce o službu je 
dobrovolnost a aktivní přístup k řešení vlastní 
situace. Pobytová služba je poskytována v ro-
dinných domech (2lůžkových pokojích) zpra-
vidla po dobu nepřesahující 1 rok. V případě 
studentů lze pobyt prodloužit do doby ukon-
čení studia. Ostatní případy jsou individuálně 
posuzovány.
Dále jsou poskytovány tyto služby: trénink 
sociálních dovedností, pomoc při hledání za-
městnání a jeho udržení, vytvoření podmínek 
k dosažení co nejvyššího vzdělání, pomoc při 
vedení domácnosti, pomoc při řešení bytové 
otázky, odborná pomoc terapeuta, soc. pra-
covnice a psychologa.

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
vedoucí služby: Iveta Blehová

Provozní doba:
Ubytování je poskytováno nepřetržitě, ostatní 
služby jsou poskytovány v běžnou pracovní 
dobu v pracovní dny.

Poplatek za poskytování sociální služby:
2 000 Kč/měsíc nebo 65 Kč/den. Pokud je 
služba poskytována rodiči s nezletilým dítě-
tem, platí za službu rodič 600 Kč/měsíc nebo 
20 Kč/den za každé dítě.

Kapacita zařízení: 10 lůžek 

Vítěz Ceny kvality v sociální 
péči za rok 2008
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Poslání:
Posláním pobytové služby Dům na půli cesty 
Hrochův Týnec je poskytovat odborným způ-
sobem podporu mladým lidem bez rodinného 
zázemí, aby dokázali lépe uspět v samostat-
ném životě, a to s respektem k jejich právům 
a s přihlédnutím k individuálním potřebám. 
Služba usiluje o znovuzařazení těchto osob 
do společnosti a zlepšení kvality jejich života.

Strategický cíl:
Podporovat samostatnost mladých lidí, zvy-
šovat jejich sebevědomí, pomoci jim obstát 
v podmínkách běžného života, předcházet 
osamělosti a rizikovému chování. 

V rámci každodenní spolupráce s uživatelem 
sleduje DPC tyto základní cíle:
Krátkodobé cíle:
• řešení akutní krizové situace – umět vyhle-

dat a využít pomoc
• podpora v navazování mezilidských vztahů, 

obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou 
– vědět, kam patřím

• využívání běžně dostupných služeb a infor-
mačních zdrojů – umět si poradit

• rozvoj nebo udržení sociálních dovedností 
– umět se o sebe postarat

• zvládání a práce s emocemi – rozumět sobě 
i druhým

• budování, rozvoj a zvyšování pracovních ná-
vyků a dovedností – umět se uživit

Dlouhodobé cíle:
• integrace osob dlouhodobě umístěných v za-

řízeních 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 – vě-

dět, co nesmím 
• řešení bytové otázky – být schopen bydlet

Cílová skupina:
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 zne-

možňuje nebo ztěžuje vstup do samostatné-
ho života ve společnosti

• kteří nehledají pouze ubytování
• kteří jsou schopni samostatného pohybu bez 

pomoci druhé osoby
• bez závislosti na alkoholu, drogách, gamb-

lingu
• bez duševního onemocnění 

Principy/zásady:
• dodržování práv dle Listiny základních lid-

ských práv a svobod, etických kodexů 
• svobodná volba, dobrovolnost
• možnost kdykoli požádat o pomoc
• dostatek informací
• Individuální přístup
• respektování důvěrnosti
• oboustranná smlouva o poskytování služby
• důstojnost
• rovnost 

• soukromí
• seberealizace

Nabídka služeb:
Předpokladem přijetí zájemce o službu je 
dobrovolnost a aktivní přístup k řešení vlastní 
situace. Pobytová služba je poskytována v ro-
dinných domech (2lůžkových pokojích) zpra-
vidla po dobu nepřesahující 1 rok. V případě 
studentů lze pobyt prodloužit do doby ukon-
čení studia. Ostatní případy jsou individuálně 
posuzovány.
Dále jsou poskytovány tyto služby: trénink 
sociálních dovedností, pomoc při hledání za-
městnání a jeho udržení, vytvoření podmínek 
k dosažení co nejvyššího vzdělání, pomoc při 
vedení domácnosti, pomoc při řešení bytové 
otázky, odborná pomoc terapeuta, soc. pra-
covnice a psychologa.

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
vedoucí služby: Iveta Blehová

Provozní doba:
Ubytování je poskytováno nepřetržitě, ostatní 
služby jsou poskytovány v běžnou pracovní 
dobu v pracovní dny.

Poplatek za poskytování sociální služby:
2 000 Kč/měsíc nebo 65 Kč/den. Pokud je 
služba poskytována rodiči s nezletilým dítě-
tem, platí za službu rodič 600 Kč/měsíc nebo 
20 Kč/den za každé dítě.

Kapacita zařízení: 10 lůžek 

Shrnutí činnosti v roce 2008 a dosažené 
výsledky:
Rok 2008 byl pro službu Dům na půli cesty 
velmi úspěšný. Vedle každodenní intenzivní 
odborné práce s uživateli se podařilo zajistit 
finanční prostředky nejen na chod služby, ale 
i na přístavbu domu, a tím uživatelům nabíd-
nout lepší podmínky pro poskytování služby. 
Velkým oceněním profesionality bylo vyjádření 
inspekčního týmu krajského úřadu, kde služba 
DPC dosáhla nejlepšího výsledku ze všech 
proběhlých inspekcí. 
Výsledky ostatních kontrol byly v naprostém 
pořádku, nebyla shledána žádná pochybení.

Řada uživatelů opustila Dům na půli cesty 
a úspěšně se zařadila do společnosti, což je 
cílem naší práce a pro nás největším úspě-
chem.

Výčet zásadních událostí:
• Ve dnech 24.–26. listopadu proběhla 

v DPC inspekce kvality sociálních služeb. 
Z inspekční zprávy vyplývá, že služba 
je poskytována na velmi vysoké odbor-
né úrovni. Ze 144 možných bodů bylo 
dosaženo 142. To je 98,61% úspěšnost. 
Na základě vynikajícího výsledku byla 
služba DPC nominována na „Cenu kvality 
v sociální péči za rok 2008 v kategorii 
Poskytovatelé sociálních služeb pro 
osoby ohrožené sociálním vyloučením“. 
Cena kvality je celonárodní projekt, který 
hledá již čtvrtým rokem nejkvalitnější 
poskytovatele v sociálních službách v ně-
kolika kategoriích.

• DPC navštívili pracovníci odboru sociálních 
věcí MěÚ Chrudim včetně vedoucí Ing. 
Halamkové a místostarosty Mgr. Kobetiče. 
Zaměstnanci MěÚ projevili zájem se sezná-
mit s nabízenou službou a prostory, kde se 
služba poskytuje. 

• V rámci propagace služby bylo vytvořeno 
DVD, které seznamuje laickou i odbornou 
veřejnost se službou Domu na půli cesty.

• V období květen – srpen proběhla rekon-
strukce domu č.p. 357. Ke stávajícímu domu 
byla přistavena nová terapeutická místnost 
určená ke komunitám, seminářům a terapiím 
s uživateli. Dále bylo vybudováno nové soci-
ální zařízení. 

• Hejtman Pardubického kraje věnoval uži-
vatelům DPC novou počítačovou sestavu 
včetně tiskárny. V rámci rovných příležitostí 

uživatelů byl zaveden internet i do domu 
č.p. 357, který uživatelé aktivně využívají 
k hledání zaměstnání, získávání studijních 
materiálů, udržení kontaktu se společenským 
prostředím a další informovanosti.

• V srpnu vyšla v MF Dnes reportáž o službě 
Domu na půli cesty a Poradenského centra. 
Celá reportáž byla věnována práci s dětmi 
s nařízenou ústavní výchovou.

• Dne 23. srpna proběhla kontrola z Krajského 
úřadu Pardubice ve věci sociálně-právní 
ochrany dětí. Během kontroly nebyly zjištěny 
žádné nedostatky. V závěrečné zprávě je 
uvedeno, že služby Centra J. J. Pestalozziho 
jsou poskytovány nadstandardně.

• Během podzimu byl společně s uživateli 
vytvořen propagační leták služby, který byl 
zaslán potenciálním uživatelům a spolupra-
cujícím organizacím.

• Na tradičních charitativních výstavách v Citi-
bank Praha byly prodány výrobky zhotovené 
v rámci arteterapie a ergoterapie. Tímto 
způsobem uživatelé přispěli nejen k finanční 
podpoře služby, ale i k prezentaci celé 
organizace. Ta se snaží na oplátku podpo-
rovat a rozvíjet talent uživatelů v zájmových 
činnostech. 

Výhled do roku 2009:
• Od roku 2009 bude nabídka služeb rozší-

řena o pravidelné skupinové a individuální 
konzultace s právničkou, která své služby 
poskytne zdarma.

• Dále služba plánuje rozšíření týmu a přijetí 
pracovníka v sociálních službách.

• Usilujeme o 3leté financování projektu 
z Pardubického kraje a zajištění poskytování 
služby na delší období.

• Plánujeme s MěÚ Chrudim rozšíření služby 
DPC a zvýšení kapacity o 14 lůžek v Chru-
dimi. Termín započetí stavebních prací je 
závislý na dotacích z Evropské unie.

Statistika, grafy:
V roce 2008 byla služba poskytnuta 11 mu-
žům a 8 ženám, z toho byly 2 matky s dětmi. 
Integrace mladých lidí do života běžné spo-
lečnosti je dlouhodobě monitorována, z DPC 
odešlo 12 % do rodiny, 25 % na ubytovnu, 
25 % k partnerovi, 13 % do podnájmu, 12 % 
VTOS, 13 % neuvedlo místo pobytu.

Počet uživatelů v roce 2008: 19

Věk uživatelů služby:
n mladší 16 let  16 %
n 16–17 let  5 %
n 18–19 let  32 %
n 20–21 let  16 %
n 22–23 let  10 %
n 23 a více let  21 %

Odkud uživatelé přicházejí:
n Výchovný ústav  56 %
n Ulice (ústavní výchova v minulosti) 33 %
n Nefunkční rodina  11 %

Kam uživatelé odcházejí:
n Návrat do rodiny  12 %
n VTOS  12 %
n Ubytovna  25 %
n Partner  25 %
n Podnájem  13 %
n Ulice  13 %

PARDUBICKÝ KRAJ MĚSTO CHRUDIM

Vítěz Ceny kvality v sociální 
péči za rok 2008
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3/2 Krizové centrum / Komplexní péèe o obìti domácího násilí

Historie:
Služby Krizového centra jsou poskytovány 
již od roku 2001. S oběťmi domácího násilí 
pracujeme od roku 2004. Od roku 2007 začal 
fungovat projekt Komplexní péče o oběti do-
mácího násilí, který byl mj. obohacen o práci 
s pachateli domácího násilí a s celou rodinou. 
Propojením obou projektů v roce 2008 se 
snažíme zajistit komplexní podporu rodiny 
včetně dětí.

Poslání:
Krizové centrum poskytuje poradenské, 
vzdělávací (v oblasti zdravého životního stylu, 
problematiky domácího násilí, práva, atd.) 
a psychosociální služby uživatelům v Par-
dubickém kraji (přednostně), kteří se ocitli 
v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život, 
či významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje 
bezodkladné řešení. Pomoc je zaměřena na 
oběti domácího násilí (děti, mladí dospělí, do-
spělí, senioři; ženy, muži).

Strategický cíl:
Hlavním strategickým cílem je okamžité řešení 
problémů u osob, které se nacházejí v situaci 
ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně 
nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situa-
ci vlastními silami. 

Střednědobými cíli jsou: 
• 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

Cílová skupina:
Služba je určena
• osobám v krizové situaci všech věkových 

kategorií – děti, mládež, mladí dospělí, do-
spělí, senioři

• obětem domácího násilí – děti, ženy, muži, 
senioři (přímé či nepřímé oběti)

Služba není poskytována uživatelům, kteří 
jsou pod vlivem návykových látek.

Principy/zásady:
• dodržování práv uživatelů (diskrétnost, bez-

pečí)
• respektování volby uživatelů (dobrovolnost, 

jinakost, aktuální potřeby uživatele, výběr 
z možných řešení)

• dostupnosti informací o službě (informační 
letáky, webové stránky Centra – www.pest-
alozzi.cz; výroční zprávy; Katalog organizací 
v Chrudimi, atd.)

• flexibility – přizpůsobení času oprávněným 
potřebám uživatelů, možnost návštěv u uži-
vatele (v zařízení)

• udržování a zvyšování kvality služeb
• ochrany pracovníků

Nabídka služeb:
ambulantní služby:
• telefonická krizová intervence (469 623 899)
• e-mailové poradenství – jupiter@pestalozzi.cz, 

kc@pestalozzi.cz
• přímá krizová intervence
• sociálně-právní poradenství
• psychologické poradenství
• psychoterapie
• práce s dětmi (i oběťmi domácího násilí); 

práce s rodinným systémem
• skupinová sezení
• relaxační metody
• zázemí pro svépomocné skupiny (dle zájmu)
• komplexní speciálněpedagogická diagnostika
• dle zájmu program pro pachatele domácího 

násilí

terénní služby:
• doprovod a podpora při jednání s úřady dle 

potřeb klienta (městský úřad, kurátoři, úřad 
práce, Policie ČR, okresní soud apod.)

• doprovod při soudních jednáních
• zprostředkování odborných konzultací s odbor-

níky (právníkem, psychiatrem, lékařem apod.)
• návštěva v rodině

pobytové služby:
• pobytový program na utajené adrese – max. 

6 měsíců
• krizový pobyt – max. 5 dní, tzv. krizové lůžko 

– dočasný azyl k překlenutí krizové situace
• víkendové výcvikové pobyty pro týrané děti 

(v penziónech a hotelích v ČR)

jiné služby:
• přednášky pro veřejnost, MŠ, ZŠ či jiné 

instituce a organizace 
• k dispozici knihovna nejen s tématikou 

domácího násilí (k zapůjčení pro odbornou 
i laickou veřejnost)

Služba je všem poskytována bezplatně. Jen 
v případě, že jde o pobytový program, je hra-
zena klientem za poplatek 2.000 Kč. 
Službu lze poskytovat anonymně.

Místo poskytování služby:
Krizové centrum
Štěpánkova 108
537 01 Chrudim
tel.: 469 623 899
e-mail: kc@pestalozzi.cz

jupiter@pestalozzi.cz
vedoucí služby: Mgr. Lenka Kolářová

Provozní doba:
Pondělí 7.30 – 17.00 hodin
Úterý 7.30 – 15.30 hodin
Středa 7.30 – 17.00 hodin
Čtvrtek 7.30 – 16.00 hodin
Pátek 7.30 – 14.30 hodin 
(popř. dle potřeb uživatelů)

Shrnutí činnosti v roce 2008 a dosažené 
výsledky:
• Nejdůležitějším bodem naší práce nadále 

zůstává pomoc obětem i svědkům domácího 
násilí a lidem v krizi.

• Na základě dobré zkušenosti jsme pokračo-
vali ve víkendových pobytech pro děti týra-
ných matek. Cílem bylo pomocí relaxačních 
technik, terapií a volnočasových aktivit dodat 
novou energii, dobrou náladu a zmírnit trau-
mata. 

• Přínosným a vysoce ceněným byl náš pří-
spěvek na odborné konferenci, která byla 
z oblasti domácího násilí páchaného na dě-
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Historie:
Služby Krizového centra jsou poskytovány 
již od roku 2001. S oběťmi domácího násilí 
pracujeme od roku 2004. Od roku 2007 začal 
fungovat projekt Komplexní péče o oběti do-
mácího násilí, který byl mj. obohacen o práci 
s pachateli domácího násilí a s celou rodinou. 
Propojením obou projektů v roce 2008 se 
snažíme zajistit komplexní podporu rodiny 
včetně dětí.

Poslání:
Krizové centrum poskytuje poradenské, 
vzdělávací (v oblasti zdravého životního stylu, 
problematiky domácího násilí, práva, atd.) 
a psychosociální služby uživatelům v Par-
dubickém kraji (přednostně), kteří se ocitli 
v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život, 
či významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje 
bezodkladné řešení. Pomoc je zaměřena na 
oběti domácího násilí (děti, mladí dospělí, do-
spělí, senioři; ženy, muži).

Strategický cíl:
Hlavním strategickým cílem je okamžité řešení 
problémů u osob, které se nacházejí v situaci 
ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně 
nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situa-
ci vlastními silami. 

Střednědobými cíli jsou: 
• 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

Cílová skupina:
Služba je určena
• osobám v krizové situaci všech věkových 

kategorií – děti, mládež, mladí dospělí, do-
spělí, senioři

• obětem domácího násilí – děti, ženy, muži, 
senioři (přímé či nepřímé oběti)

Služba není poskytována uživatelům, kteří 
jsou pod vlivem návykových látek.

Principy/zásady:
• dodržování práv uživatelů (diskrétnost, bez-

pečí)
• respektování volby uživatelů (dobrovolnost, 

jinakost, aktuální potřeby uživatele, výběr 
z možných řešení)

• dostupnosti informací o službě (informační 
letáky, webové stránky Centra – www.pest-
alozzi.cz; výroční zprávy; Katalog organizací 
v Chrudimi, atd.)

• flexibility – přizpůsobení času oprávněným 
potřebám uživatelů, možnost návštěv u uži-
vatele (v zařízení)

• udržování a zvyšování kvality služeb
• ochrany pracovníků

Nabídka služeb:
ambulantní služby:
• telefonická krizová intervence (469 623 899)
• e-mailové poradenství – jupiter@pestalozzi.cz, 

kc@pestalozzi.cz
• přímá krizová intervence
• sociálně-právní poradenství
• psychologické poradenství
• psychoterapie
• práce s dětmi (i oběťmi domácího násilí); 

práce s rodinným systémem
• skupinová sezení
• relaxační metody
• zázemí pro svépomocné skupiny (dle zájmu)
• komplexní speciálněpedagogická diagnostika
• dle zájmu program pro pachatele domácího 

násilí

terénní služby:
• doprovod a podpora při jednání s úřady dle 

potřeb klienta (městský úřad, kurátoři, úřad 
práce, Policie ČR, okresní soud apod.)

• doprovod při soudních jednáních
• zprostředkování odborných konzultací s odbor-

níky (právníkem, psychiatrem, lékařem apod.)
• návštěva v rodině

pobytové služby:
• pobytový program na utajené adrese – max. 

6 měsíců
• krizový pobyt – max. 5 dní, tzv. krizové lůžko 

– dočasný azyl k překlenutí krizové situace
• víkendové výcvikové pobyty pro týrané děti 

(v penziónech a hotelích v ČR)

jiné služby:
• přednášky pro veřejnost, MŠ, ZŠ či jiné 

instituce a organizace 
• k dispozici knihovna nejen s tématikou 

domácího násilí (k zapůjčení pro odbornou 
i laickou veřejnost)

Služba je všem poskytována bezplatně. Jen 
v případě, že jde o pobytový program, je hra-
zena klientem za poplatek 2.000 Kč. 
Službu lze poskytovat anonymně.

Místo poskytování služby:
Krizové centrum
Štěpánkova 108
537 01 Chrudim
tel.: 469 623 899
e-mail: kc@pestalozzi.cz

jupiter@pestalozzi.cz
vedoucí služby: Mgr. Lenka Kolářová

Provozní doba:
Pondělí 7.30 – 17.00 hodin
Úterý 7.30 – 15.30 hodin
Středa 7.30 – 17.00 hodin
Čtvrtek 7.30 – 16.00 hodin
Pátek 7.30 – 14.30 hodin 
(popř. dle potřeb uživatelů)

Shrnutí činnosti v roce 2008 a dosažené 
výsledky:
• Nejdůležitějším bodem naší práce nadále 

zůstává pomoc obětem i svědkům domácího 
násilí a lidem v krizi.

• Na základě dobré zkušenosti jsme pokračo-
vali ve víkendových pobytech pro děti týra-
ných matek. Cílem bylo pomocí relaxačních 
technik, terapií a volnočasových aktivit dodat 
novou energii, dobrou náladu a zmírnit trau-
mata. 

• Přínosným a vysoce ceněným byl náš pří-
spěvek na odborné konferenci, která byla 
z oblasti domácího násilí páchaného na dě-

tech, partnerech a seniorech. Konferenci po-
řádalo MPSV ve spolupráci se Společností 
sociálních pracovníků ČR a Pardubickým 
krajem. Náš příspěvek na konferenci nesl 
název: „Komplexní péče o oběti domácího 
násilí“.

• Pro trvale vysokou kvalitu našich služeb 
jsme i letos pracovali na standardech kvality 
sociálních služeb Krizového centra. 

• Prezentovali jsme naši službu o oběti do-
mácího násilí v Českém rozhlase Pardubice 
a v Chrudimském deníku.

• Na základě poptávky byla pro širokou ve-
řejnost připravena série přednášek zaměře-
ných na lidskou psychiku a zdraví.

• Zajistili jsme setkání k problematice „domácí 
násilí“ na interdisciplinární úrovni pro zástup-
ce Okresního soudu v Chrudimi, Oddělení 
péče o rodinu a dítě, Probační a mediační 
služby ČR, Policie ČR, Intervenčního centra 
a Centra J.J.Pestalozziho, o.p.s. Díky těmto 
setkáváním byla navázána intenzivnější spo-
lupráce zmíněných subjektů.

• V rámci prevence byly pro žáky základních 
škol připraveny semináře na téma „domácí 
násilí“, kde byli informováni o problematice 
násilí v rodině. Podrobně byli seznámeni s klí-
čovými znaky, projevy a rizikovými faktory. 
Přednáškovou činností se viditelně zvýšila 
informovanost o tomto závažném problému.

• O mnoha dalších aktivitách vypovídá také 
účast na Komisi sociálně-právní ochrany dětí 
MěÚ Chrudim, Komisi prevence kriminality 
a dále účast na seminářích k zákonu o soc. 
službách pro pracovníky v pomáhajících pro-
fesích.

Vize a plány pro rok 2009 v činnosti 
Krizového centra:
• Od ledna 2009 je nově registrovaná služba 

Odborné sociální poradenství.
• Rozšíření odborného pracovního týmu o so-

ciální pracovnici; vyhlášeno výběrové řízení 
na pozici psychologa.

• Nový program pro pachatele domácího násilí 
(Partnerské násilí).

• Sanace rodiny: poradenství, Program 
Bezpečné setkání – setkávání rodičů s dět-
mi, terapeutická práce s rodinou, Navykací 
režim.

• Rozšířená nabídka služeb: řešení rozvodů, 
sporů o děti, plnění vyživovací povinnosti, 
řešení institutu Vykázání pachatele domácího 
násilí ve spolupráci s Intervenčním centrem 

v Pardubicích, pomoc při řešení krizové by-
tové situace, atd. 

• Poskytování aktuálních informací pro rok 
2009 o státní sociální podpoře (porodné, 
pohřebné, sociální příplatek, přídavek na 
bydlení, přídavek na dítě); důchodech (sta-
robních, invalidních, sirotčích, vdovských/
vdoveckých), o dávkách hmotné nouze.

Statistika, grafy:
Během roku 2008 byla poskytnuta péče 80 
klientům – obětem domácího násilí. Mladších 
18 let bylo 21 klientů. Spolupráce byla navá-
zána s 5 agresory. Do pobytového programu 
bylo zapojeno 5 žen a 8 dětí. Za rok 2008 
proběhly 4 víkendové výcvikové pobyty pro 
děti týraných matek. Celkem bylo uskutečněno 
cca 500 konzultací. 

V rámci Krizového centra byla navázána in-
tenzivní spolupráce s 98 klienty. Mladších 18 
let bylo 15 klientů. Celkem bylo uskutečněno 
cca 620 konzultací. Nejčastěji zaznamenaná 
problematika: 
• výchovné problémy
• úzkostné, depresivní stavy
• problémová komunikace v rodině
• pocity prázdnoty, samoty
• poruchy chování
• vztahové problémy
• útěky z domova
• záškoláctví
• finanční problémy, apod. 

Za rok 2008 bylo poskytnuto celkem: 1120 
intervencí 

Počet uživatelů v roce 2008: 178

Věková struktura uživatelů služeb – obětí 
domácího násilí:
n méně než 18 let 21 26 %
n 18 let a více 59 74 %

Využití pobytového programu:
n ženy 5 38 %
n děti  8 62 %

Věková struktura uživatelů služeb 
Krizového centra:
n méně než 18 let 15 15 %
n 18 let a více 83 85 %

Nejčastěji vyskytované problémy uživatelů 
služeb Krizového centra:
n Výchovné problémy  25 %
n Úzkost, deprese  9 %
n Problémová komunikace v rodině 20 %
n Pocity prázdnoty, samoty  6 %
n Vztahové problémy  20 %
n Útěky z domova  2 %
n Záškoláctví  3 %
n Finanční problémy  15 %

PARDUBICKÝ KRAJ MĚSTO CHRUDIM

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci 
Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu 
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
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3/3 Poradenské centrum pro dìti a mláde� 
3/3 s naøízenou ústavní výchovou

Historie:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
– Poradenské centrum pro děti a mládež s na-
řízenou 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 do-
movů se školou v České republice.

Poslání:
Poradenské centrum pro děti a mládež s naří-
zenou ústavní výchovou v Chrudimi poskytuje 
poradenství a výchovně-vzdělávací činnosti, 
jako jsou pracovní aktivity, aktivity k naplnění 
volného času, ohroženým a znevýhodněným 
dětem v pardubickém regionu. Pomáhá připra-
vovat děti z dětských domovů a výchovných 
ústavů na samostatný život, snaží se o to, 

aby se děti nedostaly do problémů, například 
nedokončení školní docházky.

Cíle:
• Dlouhodobá činnost s dětmi z dětských do-

movů a výchovných ústavů a jejich příprava 
na samostatný život.

• 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 do-
cházky a dalšími problémy.

• Pomoc dětem, aby se vypořádaly s potížemi 
spojenými s odchodem z dětského domova, 
jako jsou potíže s komunikací nebo se sa-
mostatností.

• Nabízet dětem služby a informace, poskyto-
vat poradenství, navštěvovat je v dětských 
domovech a výchovných ústavech, zajistit 
jim návštěvu v různých zařízeních (např. 
dům na půli cesty, městský úřad atd.).

• Zorganizovat a uskutečnit víkendové sociál-
něterapeutické 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 prak-
ticky ve svém životě.

Cílová skupina:
Poradenské centrum je určeno především pro 
děti a mládež z dětských domovů a výchov-
ných ústavů, ale také pro ostatní děti ve věku 
od 10 do 20 let, které pocházejí převážně 
z pardubického regionu. 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.

Principy/zásady:
• možnost kdykoliv požádat o pomoc
• dostatek informací
• individuální přístup
• pružnost – přizpůsobení času uživateli
• oboustranná dohoda
• nízkoprahovost – vytváření bezpečného 

prostředí pro uživatele, možnost anonymní 
péče bez jakýchkoliv omezení národností, 
vzděláním, vírou, bydlištěm apod. 

• anonymita 
• akceptování svobodné volby uživatele 
• diskrétnost 
• přístupnost 
• bezplatnost 
• bezpečí 
• rovnost 
• profesionalita 
• respekt

Nabídka služeb:
• Individuální a skupinová psychoterapie, 

poradenství
• Sociálněpsychoterapeutická činnost
• Poradenství prostřednictvím e-mailu, tele-

fonu a ICQ
• Možnost odborné konzultace pro výchovná 

zařízení
• Poskytování služeb zaměřených na volbu 

dalšího vzdělávání a povolání
• Sociální výcvik, výchovné a vzdělávací čin-

nosti, nácvik řešení konkrétních situací např. 
žádost o zaměstnání, hledání bydlení apod. 

• Zprostředkování kontaktů do jiných typů zařízení
• Spolupráce s kurátory, úřady práce a dalšími 

institucemi, zprostředkování spolupráce mezi 
rodinou, výchovným zařízením a oddělením so-
ciálně-právní ochrany dětí na městském úřadě

• Doprovázení (týká se problematiky odcho-
du ze zařízení ústavní výchovy, pracovník 
pomáhá usnadňovat uživateli přechod ze 
zařízení do samostatného života)

• Víkendová sociálněterapeutická činnost, 
která se uskutečňuje v penzionech nebo 
hotelech v pardubickém regionu nebo v regi-
onu Vysočina

• Ambulantní forma péče o uživatele (indivi-
duální práce s uživatelem a Skupina osob-
nostního rozvoje) 

• Forma terénní služby (návštěva uživatele 
v terénu, případně seznámení se s různými 
institucemi a úřady)

• Navazování kontaktu a popř. spolupráce 
s rodinou uživatele

Místo poskytování služby:
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, www.pestalozzi.cz
vedoucí služby Bc. Šárka Bryknerová
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3/3 Poradenské centrum pro dìti a mláde� 
3/3 s naøízenou ústavní výchovou

Historie:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
– Poradenské centrum pro děti a mládež s na-
řízenou 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 do-
movů se školou v České republice.

Poslání:
Poradenské centrum pro děti a mládež s naří-
zenou ústavní výchovou v Chrudimi poskytuje 
poradenství a výchovně-vzdělávací činnosti, 
jako jsou pracovní aktivity, aktivity k naplnění 
volného času, ohroženým a znevýhodněným 
dětem v pardubickém regionu. Pomáhá připra-
vovat děti z dětských domovů a výchovných 
ústavů na samostatný život, snaží se o to, 

aby se děti nedostaly do problémů, například 
nedokončení školní docházky.

Cíle:
• Dlouhodobá činnost s dětmi z dětských do-

movů a výchovných ústavů a jejich příprava 
na samostatný život.

• 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 do-
cházky a dalšími problémy.

• Pomoc dětem, aby se vypořádaly s potížemi 
spojenými s odchodem z dětského domova, 
jako jsou potíže s komunikací nebo se sa-
mostatností.

• Nabízet dětem služby a informace, poskyto-
vat poradenství, navštěvovat je v dětských 
domovech a výchovných ústavech, zajistit 
jim návštěvu v různých zařízeních (např. 
dům na půli cesty, městský úřad atd.).

• Zorganizovat a uskutečnit víkendové sociál-
něterapeutické 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 prak-
ticky ve svém životě.

Cílová skupina:
Poradenské centrum je určeno především pro 
děti a mládež z dětských domovů a výchov-
ných ústavů, ale také pro ostatní děti ve věku 
od 10 do 20 let, které pocházejí převážně 
z pardubického regionu. 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.

Principy/zásady:
• možnost kdykoliv požádat o pomoc
• dostatek informací
• individuální přístup
• pružnost – přizpůsobení času uživateli
• oboustranná dohoda
• nízkoprahovost – vytváření bezpečného 

prostředí pro uživatele, možnost anonymní 
péče bez jakýchkoliv omezení národností, 
vzděláním, vírou, bydlištěm apod. 

• anonymita 
• akceptování svobodné volby uživatele 
• diskrétnost 
• přístupnost 
• bezplatnost 
• bezpečí 
• rovnost 
• profesionalita 
• respekt

Nabídka služeb:
• Individuální a skupinová psychoterapie, 

poradenství
• Sociálněpsychoterapeutická činnost
• Poradenství prostřednictvím e-mailu, tele-

fonu a ICQ
• Možnost odborné konzultace pro výchovná 

zařízení
• Poskytování služeb zaměřených na volbu 

dalšího vzdělávání a povolání
• Sociální výcvik, výchovné a vzdělávací čin-

nosti, nácvik řešení konkrétních situací např. 
žádost o zaměstnání, hledání bydlení apod. 

• Zprostředkování kontaktů do jiných typů zařízení
• Spolupráce s kurátory, úřady práce a dalšími 

institucemi, zprostředkování spolupráce mezi 
rodinou, výchovným zařízením a oddělením so-
ciálně-právní ochrany dětí na městském úřadě

• Doprovázení (týká se problematiky odcho-
du ze zařízení ústavní výchovy, pracovník 
pomáhá usnadňovat uživateli přechod ze 
zařízení do samostatného života)

• Víkendová sociálněterapeutická činnost, 
která se uskutečňuje v penzionech nebo 
hotelech v pardubickém regionu nebo v regi-
onu Vysočina

• Ambulantní forma péče o uživatele (indivi-
duální práce s uživatelem a Skupina osob-
nostního rozvoje) 

• Forma terénní služby (návštěva uživatele 
v terénu, případně seznámení se s různými 
institucemi a úřady)

• Navazování kontaktu a popř. spolupráce 
s rodinou uživatele

Místo poskytování služby:
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, www.pestalozzi.cz
vedoucí služby Bc. Šárka Bryknerová

Provozní doba:
Pondělí 7.30 – 17.00 hodin
Úterý 7.30 – 15.30 hodin
Středa 7.30 – 17.00 hodin
Čtvrtek 7.30 – 16.00 hodin
Pátek 7.30 – 14.30 hodin 

Shrnutí činnosti v roce 2008 a dosažené 
výsledky:
• V roce 2008 byla do nabídky služeb 

Poradenského centra vložena nová  forma 
činnosti: Skupina osobnostního rozvoje 
pro děti z dětských domovů, která je 
určena dětem z dětských domovů a probíhá 
jednou za 14 dní v PC Chrudim. Děti se učí 
hlouběji porozumět mezilidským vztahům, 
které aktuálně prožívají, učí se rozumět 
svému chování a chování ostatních, odrea-
govávají svojí bolest z toho, že jejich vlastní 
rodiče je opustili, a posilují se tak, aby zvlá-
daly do budoucna veškeré nároky, které na 
ně bude klást život. 

• Vznikl cyklus interaktivních seminářů „Úvod 
do sexuality a rodičovství dospívajících“, 
pracovníci tak reagovali na přání dětí z dět-
ských domovů, které si samy říkají o témata 
z oblasti partnerství, mezilidského chování, 
protože chtějí posílit svojí dovednost v poro-
zumění vztahům, aby si mohly vybrat správ-
ného partnera, se kterým by si rozuměly. 
Cílem seminářů je také ochránit děti před 
možností sexuálního zneužívání. 

• Více je mezi uživateli využívána služba 
internetového a ICQ poradenství a kon-
zultací. Na pracovníky PC se obracejí více 
nejen děti a mladí lidé přes webové stránky 
www.otevridvere.cz, ale také stálí a bývalí 
uživatelé.

Výhled do roku 2009:
• připravujeme Skupinu osobnostního rozvoje 

pro mladší děti
• chystáme 8 víkendových sociálněterapeutic-

kých pobytů
• plánujeme jeden týdenní prázdninový pobyt 

v Janských lázních
• připravujeme koncept internetového pora-

denství pro širší skupinu uživatelů z dět-
ských domovů

• zrealizujeme několik interaktivních besed 
na téma „vztahy a sexualita“ pro děti z dět-
ských domovů

• nadále budeme realizovat všechny formy 
činnosti se stálými i novými uživateli (pora-

denství, práce v terénu, víkendová činnost, 
skupinová forma práce s uživateli, atd.)

• do Poradenského centra bude přijat nový 
pracovník, speciální pedagog, dojde k pře-
stěhování do nových bezbariérových prostor

• rozšíříme službu Internetového poradenství 
pro všechny děti ze spolupracujících zařízení 
ústavní výchovy, dojde k propagaci webo-
vých stránek www.otevridvere.cz 

• připravíme koncept služby Následné péče 
pro uživatele

Statistika, grafy:
V roce 2008 probíhala spolupráce s 33 dětmi 
převážně z DD, DDŠ, VÚM Pardubického 
kraje. 
Proběhlo 9 víkendových pobytů, 1 čtyřden-
ní prázdninový pobyt, 2 mimořádné akce. 
Pracovníci vykonali s uživateli služby 34 ná-
vštěv v zařízeních včetně výjezdů mimo 
zařízení.
Proběhlo 20 setkání s řediteli zařízení nebo 
s jinými pracovníky zařízení či jinými odborní-
ky, s kurátory pro mládež jednotlivých měst-
ských úřadů Pardubického kraje. 
Dále byly uskutečněny 3 schůzky s uživateli 
služby v rámci Doprovázení.
Uskutečněno bylo 12 setkání v rámci Skupiny 
osobnostního rozvoje.
Proběhlo přes 50 telefonických kontaktů s uži-
vateli a dalšími osobami a zainteresovanými 
subjekty.

Za rok 2008 bylo poskytnuto celkem:
6610 intervencí

Počet uživatelů v roce 2008: 33

Počty intervencí (30 minutová setkání) 
za rok 2008 v rámci jednotlivých forem pé-
če o uživatele v PC:
n Doprovázení  10
n Návštěvy uživatelů v PC  100
n Práce v terénu  120
n Skupina osobnostního rozvoje 600
n Víkendová sociálněterapeutická 

činnost   5780
n E-mail, ICQ, SMS kontakty  400

Počty uživatelů, se kterými bylo pracováno 
v Poradenském centru v roce 2008 podle 
jednotlivých zařízení ústavní výchovy:
n DD Polička (2 uživatelé)  6 %
n DD Dolní Čermná (2 uživatelé) 6 %
n DD Holice (1 uživatel)  3 %
n DDŠ Králíky (3 uživatelé)  9 %
n DD Potštejn (2 uživatelé)   6 %
n DDŠ Hrochův Týnec (4 uživatelé) 12 %
n VLO Přestavlky (4 uživatelé) 12 %
n DDŠ a VÚ Kostomlaty p. Milešovkou

(2 uživatelé)  6 %
n VÚ Brandýs nad Orlicí   3 %
n DD Moravská Třebová (5 uživatelů) 16 %
n DD Pardubice (3 uživatelé)  9 %
n Následná péče (4 uživatelé) 12 %

PARDUBICKÝ KRAJ MĚSTO CHRUDIM
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Historie:
Pilotní projekt Ambulantní péče vznikl v květnu 
2006. Od června 2007 je služba registrovaná 
pod názvem Terénní programy „ Ambulantní 
péče“ a od svého začátku do 30. 4. 2008 byla 
financována z grantu EU – SROP.

Poslání:
Posláním terénních programů „Ambulantní 
péče“ je systematická příprava uživatelů na 
vstup do samostatného života a poskytování 
preventivních služeb uživatelům, kteří jsou 
často ohroženi sociálně-patologickými jevy, 
jako je například páchání trestné činnosti, bez-
domovectví, různé formy závislostí, a mladým 
lidem, jejichž životní způsoby mohou vést ke 
konfliktu se společností. 

Cíle:
Hlavním strategickým cílem je dlouhodobě po-
máhat uživatelům při obnovení nebo upevnění 
kontaktu s přirozeným sociálním prostředí, 
oslovovat uživatele, kteří jsou z různých důvo-
dů mimo dosah ostatních služeb, nebo nevědí, 
kde je vyhledat. Pomoci uživatelům připravit 
se na vstup do samostatného života, usilovat 
o jejich znovuzapojení do společnosti a tím 
zvýšit kvalitu jejich života. Není-li to možné, 
alespoň stabilizovat jejich situaci či zabránit 
jejímu zhoršování řešením nepříznivé životní 
situace. To znamená poskytovat uživatelům 
preventivní, průběžnou či následnou pomoc.

Cílová skupina:
Služba je nabízena:
• lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci
• lidem, jejichž životní způsoby vedou ke kon-

fliktu 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 

• klientům Probační a mediační služby ČR 
(pachatelům trestné činnosti nebo po výkonu 
trestu) 

• mladým lidem ohroženým závislostmi, bez-
domovectvím

• osobám v krizi
• osobám žijícím v sociálně vyloučených ko-

munitách
• osobám, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

• bývalým klientům výchovných ústavů, dět-
ských domovů a Domů na půli cesty

Principy/zásady:
• dodržování práv uživatelů (diskrétnost, bez-

pečí)
• respektování volby uživatelů (dobrovolnost, 

jinakost, aktuální potřeby uživatele, výběr 
z možných řešení)

• dostupnosti informací o službě (informační 
letáky, webové stránky – www.pestalozzi.cz, 
výroční zprávy, katalog organizací v Chrudi-
mi, atd.)

• flexibilita – přizpůsobení času a místa konání 
konzultací oprávněným potřebám uživatelů, 
možnost návštěv u uživatele v místě bydliš-
tě, v zařízení

• udržování a zvyšování kvality služeb
• ochrana pracovníků

Nabídka služeb:
• poskytování poradenských služeb (individuál-

ní, skupinové, telefonické, e-mailové)
• pomoc při hledání bydlení a práce – příprava 

na vstup do zaměstnání 
• doprovod – pomoc při jednání na úřadech, 

pomoc při obstarávání osobních záležitostí 
např. při zajištění dokladů totožnosti, vyři-
zování sociálních dávek, registrace na ÚP, 
pomoc při prosazování oprávněných zájmů 
či práv uživatele, seznámení se sociálně-
právními institucemi

• pomoc při sepisování žádostí o splátkové 
kalendáře, jednání s exekutory, se společ-
nostmi vymáhajícími dluhy atd.

• pomoc při zprostředkování kontaktu se soci-
álním prostředím

• sociální výcviky – jednotlivé programy jsou 
upraveny dle individuálních potřeb uživatele, 
na základě provedené diagnostiky a stano-
veného individuálního plánu

• psychoterapie
• pracovní terapie – osvojení si základních 

pracovních návyků
• činnosti výchovné a vzdělávací (semináře, 

přednášky)
• výjezdová krizová péče v pardubickém 

regionu 
• odborná pomoc v místě bydliště uživatele
• víkendové výcvikové pobyty
• navazování kontaktů (spolupráce s rodinami 

uživatelů)
• prevence možných rizik týkajících se součas-

ného způsobu života
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Historie:
Pilotní projekt Ambulantní péče vznikl v květnu 
2006. Od června 2007 je služba registrovaná 
pod názvem Terénní programy „ Ambulantní 
péče“ a od svého začátku do 30. 4. 2008 byla 
financována z grantu EU – SROP.

Poslání:
Posláním terénních programů „Ambulantní 
péče“ je systematická příprava uživatelů na 
vstup do samostatného života a poskytování 
preventivních služeb uživatelům, kteří jsou 
často ohroženi sociálně-patologickými jevy, 
jako je například páchání trestné činnosti, bez-
domovectví, různé formy závislostí, a mladým 
lidem, jejichž životní způsoby mohou vést ke 
konfliktu se společností. 

Cíle:
Hlavním strategickým cílem je dlouhodobě po-
máhat uživatelům při obnovení nebo upevnění 
kontaktu s přirozeným sociálním prostředí, 
oslovovat uživatele, kteří jsou z různých důvo-
dů mimo dosah ostatních služeb, nebo nevědí, 
kde je vyhledat. Pomoci uživatelům připravit 
se na vstup do samostatného života, usilovat 
o jejich znovuzapojení do společnosti a tím 
zvýšit kvalitu jejich života. Není-li to možné, 
alespoň stabilizovat jejich situaci či zabránit 
jejímu zhoršování řešením nepříznivé životní 
situace. To znamená poskytovat uživatelům 
preventivní, průběžnou či následnou pomoc.

Cílová skupina:
Služba je nabízena:
• lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci
• lidem, jejichž životní způsoby vedou ke kon-

fliktu 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 

• klientům Probační a mediační služby ČR 
(pachatelům trestné činnosti nebo po výkonu 
trestu) 

• mladým lidem ohroženým závislostmi, bez-
domovectvím

• osobám v krizi
• osobám žijícím v sociálně vyloučených ko-

munitách
• osobám, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

• bývalým klientům výchovných ústavů, dět-
ských domovů a Domů na půli cesty

Principy/zásady:
• dodržování práv uživatelů (diskrétnost, bez-

pečí)
• respektování volby uživatelů (dobrovolnost, 

jinakost, aktuální potřeby uživatele, výběr 
z možných řešení)

• dostupnosti informací o službě (informační 
letáky, webové stránky – www.pestalozzi.cz, 
výroční zprávy, katalog organizací v Chrudi-
mi, atd.)

• flexibilita – přizpůsobení času a místa konání 
konzultací oprávněným potřebám uživatelů, 
možnost návštěv u uživatele v místě bydliš-
tě, v zařízení

• udržování a zvyšování kvality služeb
• ochrana pracovníků

Nabídka služeb:
• poskytování poradenských služeb (individuál-

ní, skupinové, telefonické, e-mailové)
• pomoc při hledání bydlení a práce – příprava 

na vstup do zaměstnání 
• doprovod – pomoc při jednání na úřadech, 

pomoc při obstarávání osobních záležitostí 
např. při zajištění dokladů totožnosti, vyři-
zování sociálních dávek, registrace na ÚP, 
pomoc při prosazování oprávněných zájmů 
či práv uživatele, seznámení se sociálně-
právními institucemi

• pomoc při sepisování žádostí o splátkové 
kalendáře, jednání s exekutory, se společ-
nostmi vymáhajícími dluhy atd.

• pomoc při zprostředkování kontaktu se soci-
álním prostředím

• sociální výcviky – jednotlivé programy jsou 
upraveny dle individuálních potřeb uživatele, 
na základě provedené diagnostiky a stano-
veného individuálního plánu

• psychoterapie
• pracovní terapie – osvojení si základních 

pracovních návyků
• činnosti výchovné a vzdělávací (semináře, 

přednášky)
• výjezdová krizová péče v pardubickém 

regionu 
• odborná pomoc v místě bydliště uživatele
• víkendové výcvikové pobyty
• navazování kontaktů (spolupráce s rodinami 

uživatelů)
• prevence možných rizik týkajících se součas-

ného způsobu života

• spolupráce s dalšími institucemi
• pomoc v jakékoliv těžké životní situaci

Místo poskytování služby:
Terénní programy „ Ambulantní péče“
Štěpánkova 108, P. O. Box 79 
537 01 Chrudim
tel.: 469 623 896, 724 837 218
e-mail: ambulance@pestalozzi.cz
www.pestalozzi.cz
terén: na místě domluveném se zájemci či 
uživateli služby
vedoucí služby: Monika Novotná

Provozní doba:
Pondělí 7.30 – 17.00 hodin
Úterý 7.30 – 15.30 hodin
Středa 7.30 – 17.00 hodin
Čtvrtek 7.30 – 16.00 hodin
Pátek 7.30 – 14.30 hodin 
Dále jsou služby poskytovány dle potřeb klien-
ta po domluvě s pracovníkem.
Služba je všem poskytována bezplatně.

Shrnutí činnosti v roce 2008 a dosažené 
výsledky:
• V tomto roce byla navázána spolupráce 

s řadou dalších organizací např. Centrum 
primární prevence Semiramis Nymburk. 
Přínosnou je pro nás spolupráce s Občan-
skou poradnou Chrudim, Probační a me-
diační službou ČR Chrudim, s občanským 
sdružením Laxus Pardubice a dalšími.

• Nadále úzce spolupracujeme s MěÚ 
Chrudim, např. Odborem sociálních věcí 
a zdravotnictví.

• Nové vztahy byly navázány s Dětským 
domovem Moravská Třebová, Potštejn, 
Dolní Čermná, Výchovným ústavem Králíky, 
Základní školou praktickou Heřmanův 
Městec a Odborným učilištěm a praktickou 
školou Chroustovice. Pro žáky těchto škol 
byly uspořádány semináře v rámci prevence 
sociálně-patologických jevů.

• V roce 2008 byly uživatelům poskytnuty psy-
chosociální, poradenské a vzdělávací služby 
v oblasti sociální problematiky (sociální 
dávky), bydlení, financí (řešení problematiky 
dluhů), zaměstnání, pracovněprávních vzta-
hů, občanskoprávních vztahů, psychologie, 
drogové problematiky, šikany. Dále jim byla 
nabídnuta pomoc formou přímé podpory.

• V průběhu roku 2008 jsme zorganizovali 
víkendové výcvikové programy, které byly 

zaměřeny především na posílení sebepro-
žívání a sebevnímání a utváření svého „Já“ 
s využitím řady psychoterapeutických technik 
– skupinová psychoterapie, hipoterapie, arte-
terapie a další.

• Připravili jsme 11 tematických přednášek 
a seminářů. 

• Klientům byly poskytnuty právní služby ex-
terních spolupracovníků.

Výhled do roku 2009:
• prosinec 2008 zrušena registrace služby 

„Terénní programy“
• od ledna 2009 zaregistrována služba 

„Odborné sociální poradenství“
• rozšíření cílové skupiny (věk)

Nabídka služeb rozšířena o:
• pracovní poradenství – příprava na vstup do 

zaměstnání
• poskytování aktuálních informací o státní 

sociální podpoře, důchodech invalidních, 
starobních, vdovských, sirotčích, o dávkách 
hmotné nouze atd.

Dále:
• vypracování sociálněterapeutických pro-

gramů ve spolupráci s PMS pro společné 
klienty

• v terénu se účastnit ve spolupráci s PMS 
sociálních šetření v rodinách

• vytvoření programu pro rodiny klienta
• systematická podpůrná terapie pro rodinu 

klienta
• spolupráce s mnoha subjekty na více úrov-

ních s cílem napravit a změnit tíživou situaci, 
do které se dostal klient a jeho rodina (FÚ, 
ÚP, OSSZ, VZP, MěÚ, PMS…)

Statistika, grafy:
V roce 2008 byla služba poskytnuta 63 mu-
žům a 39 ženám. 
Služba byla poskytnuta mladým lidem přichá-
zejícím v 10 % z dětských domovů a výchov-
ných ústavů, v 22 % z Probační a mediační 
služby ČR a ze 68 % ostatním.

Za rok 2008 bylo poskytnuto celkem:
1875 víkendových intervencí

Počet uživatelů v roce 2008: 102

Počet kontaktů v roce 2008: 1965

Způsoby a počty konzultací:
n kancelář 1210 61 %
n terén 471 24 %
n telefonické 280 13 %
n anonymní 2 1 %
n písemné 2 1 %

Cílová skupina:
n Dětské domovy,výchovné ústavy 
n a Domy na půli cesty  10 %
n Probační a mediační služba  22 %
n Ostatní  68 %

Pohlaví:
n muži 63 62 %
n ženy 39 38 %

PARDUBICKÝ KRAJ MĚSTO CHRUDIM
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3/5 Dùm na pùli cesty Havlíèkùv Brod

Historie:
Služba Domu na půli cesty je nabízena uživa-
telům v kraji Vysočina od 1. 9. 2004. Jedná se 
o zařízení v tomto kraji naprosto ojedinělé.

Poslání:
Dům na půli cesty Havlíčkův Brod je pobyto-
vým zařízením pro mladé lidi ve věku od 18 
do 26 let bez rodinného zázemí, související 
s odchodem ze zařízení ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy. Snaží se vytvořit přiroze-
né prostředí, ve kterém se mladí lidé učí žít 
nezávisle.

Cíle:
Podporovat samostatnost mladých lidí, zvy-
šovat jejich sebevědomí, pomoci jim obstát v 
podmínkách běžného života a předcházet so-
ciální izolaci a rizikovému sociálnímu chování. 
Odborným působením odstraňovat traumata 
a obtíže vzniklé následky nedostatečné nebo 
nepřiměřené péče, zanedbáváním či dlouho-
dobým pobytem v zařízení ústavní péče.

Dlouhodobé cíle:
• Integrace osob dlouhodobě umístěných v za-

řízení ústavní výchovy
• Odborné a intenzivní působení na osobnost-

ní rozvoj
• Trénink, rozvoj a zvyšování odpovědnosti 

a samostatnosti
• Prevence sociálněpatologických jevů
• Řešení bytové otázky
• Práce s emocemi a zvládání konfliktů
• Podpora v navazování mezilidských vztahů, 

obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou

Krátkodobé cíle:
• Budování, rozvoj a zvyšování pracovních 

návyků a praktických dovedností
• Řešení akutní krizové situace
• Využívání běžně dostupných služeb a infor-

mačních zdrojů
• Rozvíjení a udržování sociální dovednosti
• Vypracování struktury dne (časový režim), 

nastínění možností ve využívání volnočaso-
vých aktivit

Cílová skupina:
Dorost a mladí lidé (18–26 let) odcházející ze 
zařízení s nařízenou ústavní nebo ochrannou 
výchovou (DD, VÚM), náhradní rodinné péče, 
vyrůstající bez podpory a péče své rodiny, 
kteří nehledají pouze ubytování, jsou schopni 
samostatného pohybu bez pomoci druhé oso-
by, bez závislosti na alkoholu a omamných 
látkách a bez duševního onemocnění.
Služba je přednostně poskytována uživatelům 
služby s trvalým pobytem v kraji Vysočina, na 
prvním místě v havlíčkobrodském regionu.

Principy/zásady:
• Dodržování práv uživatelů: diskrétnost, bez-

pečí, soukromí, důstojnost
• Respektování volby uživatelů: dobrovolnost, 

seberealizaci, aktuální potřeby uživatele, 
soukromí

• Individuální přístup

• Flexibilita: přizpůsobení služby oprávněným 
potřebám uživatelů

• Udržování a zvyšování kvality služeb
• Ochrana uživatelů a pracovníků

Nabídka služeb:
Předpokladem přijetí zájemce o službu je dob-
rovolnost a aktivní přístup k řešení vlastní si-
tuace. Pobytová služba je poskytována v bytě 
3+1 (2lůžkových pokojích) v centru města po 
dobu zpravidla nepřesahující 1 rok. V případě 
studentů lze pobyt prodloužit do doby ukon-
čení studia. Ostatní případy jsou individuálně 
posuzovány.
Dále jsou poskytovány tyto služby: trénink 
sociálních dovedností, pomoc při hledání za-
městnání a jeho udržení, vytvoření podmínek 
k dosažení co nejvyššího vzdělání, pomoc při 
vedení domácnosti, pomoc při řešení bytové 
otázky, odborná pomoc terapeuta, soc. pra-
covnice a psychologa.

Poplatek za poskytování sociální služby:
2 000 Kč/měsíc nebo 65 Kč/den. Pokud je 
služba poskytována rodiči s nezletilým dítě-
tem, platí za službu rodič 600 Kč/měsíc nebo 
20 Kč/den za každé dítě.

Kapacita zařízení: 4 lůžka

Místo poskytování služby:
Dům na půli cesty
Smetanovo nám. 3290
580 01 Havlíčkův Brod
tel.:569 426 717
e-mail: dpchb@pestalozzi.cz
www.pestalozzi.cz
vedoucí služby: Bc. Marie Švadlenová

Provozní doba:
Ubytování je poskytováno nepřetržitě, ostatní 
služby jsou poskytovány v běžnou pracovní 
dobu v pracovní dny.
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3/5 Dùm na pùli cesty Havlíèkùv Brod

Historie:
Služba Domu na půli cesty je nabízena uživa-
telům v kraji Vysočina od 1. 9. 2004. Jedná se 
o zařízení v tomto kraji naprosto ojedinělé.

Poslání:
Dům na půli cesty Havlíčkův Brod je pobyto-
vým zařízením pro mladé lidi ve věku od 18 
do 26 let bez rodinného zázemí, související 
s odchodem ze zařízení ústavní výchovy nebo 
ochranné výchovy. Snaží se vytvořit přiroze-
né prostředí, ve kterém se mladí lidé učí žít 
nezávisle.

Cíle:
Podporovat samostatnost mladých lidí, zvy-
šovat jejich sebevědomí, pomoci jim obstát v 
podmínkách běžného života a předcházet so-
ciální izolaci a rizikovému sociálnímu chování. 
Odborným působením odstraňovat traumata 
a obtíže vzniklé následky nedostatečné nebo 
nepřiměřené péče, zanedbáváním či dlouho-
dobým pobytem v zařízení ústavní péče.

Dlouhodobé cíle:
• Integrace osob dlouhodobě umístěných v za-

řízení ústavní výchovy
• Odborné a intenzivní působení na osobnost-

ní rozvoj
• Trénink, rozvoj a zvyšování odpovědnosti 

a samostatnosti
• Prevence sociálněpatologických jevů
• Řešení bytové otázky
• Práce s emocemi a zvládání konfliktů
• Podpora v navazování mezilidských vztahů, 

obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou

Krátkodobé cíle:
• Budování, rozvoj a zvyšování pracovních 

návyků a praktických dovedností
• Řešení akutní krizové situace
• Využívání běžně dostupných služeb a infor-

mačních zdrojů
• Rozvíjení a udržování sociální dovednosti
• Vypracování struktury dne (časový režim), 

nastínění možností ve využívání volnočaso-
vých aktivit

Cílová skupina:
Dorost a mladí lidé (18–26 let) odcházející ze 
zařízení s nařízenou ústavní nebo ochrannou 
výchovou (DD, VÚM), náhradní rodinné péče, 
vyrůstající bez podpory a péče své rodiny, 
kteří nehledají pouze ubytování, jsou schopni 
samostatného pohybu bez pomoci druhé oso-
by, bez závislosti na alkoholu a omamných 
látkách a bez duševního onemocnění.
Služba je přednostně poskytována uživatelům 
služby s trvalým pobytem v kraji Vysočina, na 
prvním místě v havlíčkobrodském regionu.

Principy/zásady:
• Dodržování práv uživatelů: diskrétnost, bez-

pečí, soukromí, důstojnost
• Respektování volby uživatelů: dobrovolnost, 

seberealizaci, aktuální potřeby uživatele, 
soukromí

• Individuální přístup

• Flexibilita: přizpůsobení služby oprávněným 
potřebám uživatelů

• Udržování a zvyšování kvality služeb
• Ochrana uživatelů a pracovníků

Nabídka služeb:
Předpokladem přijetí zájemce o službu je dob-
rovolnost a aktivní přístup k řešení vlastní si-
tuace. Pobytová služba je poskytována v bytě 
3+1 (2lůžkových pokojích) v centru města po 
dobu zpravidla nepřesahující 1 rok. V případě 
studentů lze pobyt prodloužit do doby ukon-
čení studia. Ostatní případy jsou individuálně 
posuzovány.
Dále jsou poskytovány tyto služby: trénink 
sociálních dovedností, pomoc při hledání za-
městnání a jeho udržení, vytvoření podmínek 
k dosažení co nejvyššího vzdělání, pomoc při 
vedení domácnosti, pomoc při řešení bytové 
otázky, odborná pomoc terapeuta, soc. pra-
covnice a psychologa.

Poplatek za poskytování sociální služby:
2 000 Kč/měsíc nebo 65 Kč/den. Pokud je 
služba poskytována rodiči s nezletilým dítě-
tem, platí za službu rodič 600 Kč/měsíc nebo 
20 Kč/den za každé dítě.

Kapacita zařízení: 4 lůžka

Místo poskytování služby:
Dům na půli cesty
Smetanovo nám. 3290
580 01 Havlíčkův Brod
tel.:569 426 717
e-mail: dpchb@pestalozzi.cz
www.pestalozzi.cz
vedoucí služby: Bc. Marie Švadlenová

Provozní doba:
Ubytování je poskytováno nepřetržitě, ostatní 
služby jsou poskytovány v běžnou pracovní 
dobu v pracovní dny.

Shrnutí činnosti v roce 2008 a dosažené 
výsledky:
• S uživateli služby se i letos intenzivně 

pracovalo na zlepšení jejich soc. situace, 
která je přivedla do DPC, a integraci do 
společnosti.

• Nadále se daří spolupráce s Krajským úřa-
dem Vysočina, zařízeními ústavní výchovy, 
Probační a mediační službou ČR, úřady 
práce a zaměstnavateli.

• Pokračuje spolupráce s Odbory sociálních 
věcí a zdravotnictví při městských úřadech 
kraje Vysočina zejména se sociálními kurá-
tory OSPOD.

• O službu Domu na půli cesty projevilo zájem 
více klientů než v loňském roce. Z kapacit-
ních důvodů nebylo možné všem zájemcům 
o službu vyhovět.

• V Havlíčkobrodském deníku byl v dubnu 
zveřejněn článek, který informoval čtenáře 
o službě Domu na půli cesty. Součástí byl 
příběh dívky, které pobyt v Domě na půli 
cesty pomohl postavit se na vlastní nohy.

• V rámci prevence kriminality bylo naučit kli-
enty smysluplně trávit volný čas (nebrat dro-
gy, nepáchat trestnou činnost). Na podporu 
této dovednosti se podařilo pro uživatele 
zajistit spolupráci s TJ Jiskra, plaveckým 
bazénem a kinem Ostrov. 

• V návaznosti na zavedení Standardů kvality 
sociálních služeb tým DPC pokračoval v prá-
ci na aktualizaci metodiky pro zajištění trvale 
vysoké kvality našich služeb.

• Kvalita služeb byla zjišťována a hodnocena 
především na základě spokojenosti uživatelů 
s poskytováním služby. Míra úspěšnosti byla 
sledována plněním individuálních plánů, for-
mou dotazníkových šetření a rozhovory.

• Návazné služby byly rozšířeny o bezplatné 
služby psychologa a právníka, které nám 
poskytl Český svaz žen.

• Pro zajištění profesního růstu zaměstnanců 
a zprostředkování nezatíženého náhledu na 
poskytování služby se v letošním roce tým 
DPC pravidelně účastnil supervizí. 

• Zároveň zaměstnanci prošli mnoha vzdělá-
vacími kurzy včetně konferencí Internetového 
poradenství.

• V roce 2008 byl velký zájem ze strany stu-
dentů o vykonání odborných praxí či stáží.

• Nově byla navázána spolupráce se zdravot-
nickými zařízeními.

Výhled do roku 2009:
• Usilujeme o 3leté financování projektu z kra-

je Vysočina a zajištění poskytování služby 
na delší období

• Zvažujeme rozšíření poskytovaných služeb 
(Krizové centrum)

• Výměna oken v Domě na půli cesty

Statistika, grafy:
Za rok 2008 byla služba využívána 7 uživateli. 
Z toho 57 % muži, 43 % ženy, ve věku 18–19 
let. Služba byla poskytována převážně mla-
dým lidem po odchodu z výchovných ústavů 
(cca 72 %). Integrace mladých lidí do života 
běžné společnosti je dlouhodobě monitoro-
vána – 29% z nich odešlo do rodiny, 29 % 
uživatelů bydlí v podnájmu, ostatní (42 %) buď 
využili služeb jiných zařízení, odešli neznámo 
kam, nebo zůstávají v DPC.

Počet uživatelů v roce 2008: 7

Odkud uživatelé přicházejí:
n Výchovný ústav  72 %
n Dětský domov  15 %
n Ulice (ústavní výchova v minulosti) 13 %

Kam uživatelé odcházejí:
n Návrat do rodiny  29 %
n Podnájem  29 %
n Jiné zařízení soc. služeb  42 %

Pohlaví uživatelů:
n Muži  57 %
n Ženy  43 %

KRAJ VYSOČINA
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5/1 Rozvaha � sestavená k 31. 12. 2008 v tis. Kè 5/2 Výkaz zisku a ztráty � sestavený k 31. 12. 2008 v tis. Kè

AKTIVA Stav 1. 1. 2008 Stav 31. 12. 2008

A. STÁLÁ AKTIVA 4 510 4 996

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 37 37

II. Oprávky k jinému nehmotnému dlouhodobému majetku –37 –37

III. Dlouhodobý hmotný majetek 5 591 6 164

IV. Dlouhodobý finanční majetek 1 664 1 664

V. Oprávky dlouhodobému hmotnému majetku –2 745 –2 832

B. OBĚŽNÁ AKTIVA 1 779 207

I. Zásoby 137 110

II. Pohledávky 434 95

III. Krátkodobý finanční majetek 1 185 –19

IV. Přech. účty aktivní 234 21

ÚHRN AKTIV 6 289 5 203

PASIVA Stav 1. 1. 2008 Stav 31. 12. 2008

A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 4 817 4 850

I. Jmění celkem 4 934 4 830

II. Výsledek hospodaření –117 20

B. CIZÍ ZDROJE CELKEM 1 472 353

I. Krátkodobé závazky 1 373 33

II. Jiná pasiva 99 320

ÚHRN PASIV 6 289 5 203
   

Zdroje financování:
n Poplatek za poskytovanoou službu 3 %
n Tržby  1 %
n Ministerstva, státní úřady  54 %
n Norské fondy  8 %
n Kraj, obce  20 %
n Dary  10 %
n SROP  4 %

Činnost

hlavní hospodářská celkem

A. NÁKLADY 8 122 0 8 122

I.   Spotřebované nákupy celkem 1 156 0 1 156

Spotřeba materiálu 986 0 986

Spotřeba energie 170 0 170

II.  Služby celkem 1 864 0 1 864

Opravy a udržování 75 0 75

Cestovné 83 0 83

Náklady na reprezentaci 2 0 2

Ostatní služby 1 704 0 1 704

III. Osobní náklady celkem 4 939 0 4 939

Mzdové náklady 3 668 0 3 668

Zákonné sociální pojištění 1 256 0 1 256

Zákonné sociální náklady 15 0 15

IV. Ostatní náklady celkem 39 0 39

Dary 27 0 27

Jiné ostatní náklady 12 0 12

V.  Odpisy, prod. majetek, rez. a opr. pol. celkem 124 0 124

Odpisy dlouhodobě nehmotného a hmotného majetku 124 0 124

NÁKLADY CELKEM 8 122 0 8 122

Činnost

hlavní hospodářská celkem

B. VÝNOSY 8 142 0 8 142

I.   Tržby za vlast. výk. a zb. celkem 267 0 267

Tržby z prodeje služeb 267 0 267

II.  Ostatní výnosy celkem 9 0 9

Úroky 1 0 1

Jiné ostatní výnosy 8 0 8

III. Přijaté příspěvky celkem 881 0 881

Přijaté příspěvky (dary) 881 0 881

IV. Provozní dotace celkem 6 985 0 6 985

Provozní dotace 6 985 0 6 985

VÝNOSY CELKEM 8 142 0 8 142

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 20 0 20

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 20 0 20
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Náklady na reprezentaci 2 0 2

Ostatní služby 1 704 0 1 704
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Podìkování za pomoc a spolupráci v roce 2008

Fondy EU, SROP

MPSV ČR

Odbor sociálních služeb

Odbor rodinné politiky

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Město Chrudim

Nadace Charty 77

Nadace Terezy Maxové

Nadace Sophia

NROS, Pomozte dětem

NROS, Norské fondy

Nadace O2

Citibank Europe plc

ČEPS, a. s.

Sanofi - aventis, s. r. o.

Tesco Stores ČR, a. s.

Iveco Czech Republic, a. s.

ČSOB, a. s.

EXCELL, s. r. o.

Bowling CZ, s. r. o

DATASYS, s. r. o.

TACO Chrudim, s. r. o.

VF Trading, s. r. o.

ŠARZ Vršov, s. r. o.

Český červený kříž Chrudim

Zdeněk Kučera

Alena Volková

Jana Andrašková

Václav Vachta

Petr Kosmák

David Viduna

Soňa Holubová

Olga Zavoralová

Zuzana Tvrdíková

Michal Šeda

Miloslav Popovič

Pavel Tvrdík

Iveta Blehová
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1/1 Managing authorities
Managing board:
JUDr. Olga Zavoralová, notary
chairman of the managing board

Ing. Dita Kosmálová, economist
member of the managing board

Ivan Hlas, musician
member of the managing board

Supervisory board:
Mgr. Vilma Prokelová, marketing manager
chairman of the supervisory board

Ing. Ivan Pištora, consultant
member of the supervisory board

Richard Tesařík, singer
member of the supervisory board

Company office:
PaedDr. Pavel Tvrdík, director
Štěpánkova 108, P.O.Box 79, 537 01 Chrudim
Tel: 469 623 083
Fax.: 469 405 083
Mobile: 602 405 484
E-mail: pestalozzi@pestalozzi.cz

pestalozzi@iol.cz
http://www.pestalozzi.cz
Bank details:
Citibank Europe plc,
500 955 0001/2600

Managing board Supervisory board

Company Director

Half-way house
Hrochův Týnec

Crisis center / Complex 
care of domestic 
violence victims

Outreach programs 
“Ambulatory care” 

Chrudim

Half-way house
Havlíčkův Brod

Consulting center for children and youths
placed in the institutional education  facilities

(Low-threshold facility for children and youths)

1992
Establishment of the Návrat foundation. The 
foundation was registered at Municipal office 
Chrudim.

1994
Decision to re-name the organization. Návrat 
foundation assumed the name of a important 
humanism educator J. J. Pestalozzi (1746–1827).

1995
Establishment of the Half-way house project.

1999
Transformation into Public benefit company 
– Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s.
Organization registered at Regional Court Hra-
dec Králové with the new residence in Chrudim.

2000
Opening of the second Half-way house in 
Hrochův Týnec.

2001
Opening of the third Half-way house in 
Hrochův Týnec and establishment of the new 
project – Children crisis center.

2002
Establishment of the new project – New way, 
healthy life style.

2004
Establishment of new projects – Jupiter Chru-
dim and Half-way house Havlíčkův Brod.

2005
Establishment of the new project  Consulting 
center for children and youths placed in the 
institutional education facilities.

2006
Establishment of the new project Ambulatory 
care (supported by SROP EU).

2007
Establishment of the new project Complex 
care of the domestic violence victims (suppor-
ted by financial mechanisms EHP/Norska).

2008
Reconstruction of the Half-way house Hrochův 
Týnec.
The facility received the Quality award in 
social care.

1/2 History
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1/3 Mission

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s (Public 
Benefit Company)  is a non-governmental, 
non-profit organization providing psycho-
social, counseling and educational services 
to endangered and disadvantaged group of 
citizens in the Czech Republic. Organization 
aspire to re-integrate clients into society and 
to increase quality of their lives.

1/4 Activity

The subject of Public benefit company activity is 
to run Half-way houses in the Pardubice region 
(Hrochův Týnec, Chrudim) and Vysočina regi-
on (Havlíčkův Brod), Crisis center in Chrudim, 
Complex assistance to domestic violence vic-
tims, Consulting center for children and youths 
placed in the institutional education  facilities 
and outreach programs “Ambulatory care”.

1/5 Target group
• Children and youth placed in the institutio-

nal education facilities, 10–20 years old
• Youth after leaving institutional education, 

19-26 years old
• People in urgent crisis situation, men, wo-

men, children, no age restrictions
• Victims of the domestic violence, men, wo-

men, children, no age restrictions

• Risk youth endangered by the socially ne-
gative phenomena

1/6 Goals
• Solution to urgent crisis situations
• Stabilization 
• Integrating clients into society
• Developing and mantainignsocial skills
• Restoring of clients‘ self-confidence
• Removing mental blocks and traumas
• Creating situation over-view
• Changing stereotypes
• Removing all possible feelings of guilt

• Creating self-image
• Strengthening emotional bonds
• Restoring communication with the envi-

ronment (improving social communication, 
assertiveness)

• Participation on public life
• Prevention of the  social-pathologic pheno-

mena

1/7 Principles
• Respecting clients‘ rights (confidentiality, 

safety)
• Respecting clients‘ choice (voluntariness, 

distinction, actual client‘s needs, choice 
from possible solution)

• Facility information availability (leaflets, web-
sites – www.pestalozzi.cz, annual reports, 
Organization Catalogue in Chrudim etc.)

• Flexibility – Customization of consultation 
time and places based on clients‘ needs, 
possibility to visit client at his home, institu-
tion

• Maintaining and increasing service quality
• Protection of employees
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2/1 Half-way house Hrochùv Týnec

History:
This service is being provided since 1995 as 
the first of a kind in the Czech Republic.

Mission:
The mission of the Half-way house Hrochův 
Týnec facility is to provide a professional 
support to young people without the family 
background in order to help them to succeed 
in their independent life while respecting 
their rights and considering individual human 
needs. The facility aspire to re-integrate these 
persons into society and to improve quality of 
their lives.

Strategic goal:
To support independence of young people, to 
increase their self-confidence, to help them to 

withstand the ordinary life conditions, to pre-
vent loneliness and risk behavior.

In everyday cooperation with the clients, the 
Half-way house facility follows these primary 
goals:
Short term goals:
• Solution to urgent crisis situations – to be 

able to find and use help
• Support in building interpersonal relation-

ships, recovering or establishing the family 
contact – to know where I belong

• Using available services and information 
sources – to be able to cope

• Development of social skills – to be able to 
take care of myself

• Managing emotions – to understand myself 
and others

• Building, developing and increasing work 
habits and skills – to be able to earn living

Long term goals:
• Integration of people long-term placed in 

institutional education facilities – to blend in
• Intensive and professional working on per-

sonal development – to be able to progress 
and grow

• Training, development and increasing of 
responsibility and self-reliance – to know 
discretions and duties

• Prevention of the sociopathic phenomena 
– to know what I am not allowed to do

• Housing problem solution – to be able to 
reside

Target group:
Teenagers (16–18 years old) and youths 
(19–26) leaving institutional education facilities 
or foster care
• Growing up without family support and care
• In an unpleasant life situation which prevent 

them from entering independent life in socie-
ty

• Who are not just looking for accommodation
• Who are able to move independently without 

assistance of the second person
• Not addicted to drugs, alcohol and gambling
• Not mentally ill

Principles:
• Respecting rights according to Bill of rights, 

ethical codex
• Free choice, voluntariness
• Possibility to ask for help any time

• Sufficient information
• Individual approach
• Respecting confidentiality
• Bilateral contract of provided services
• Dignity
• Equality
• Privacy
• Self-fulfillment

Service portfolio:
Requirements for admission are voluntariness 
and active approach to  solution of the one‘s 
respective situation. Accommodation service is 
provided in the family houses (double bedro-
oms) usually for the time period not exceeding 
1 year. For students the accommodation can 
be extended until graduation. Other cases are 
judged individually.
These services are provided as well: social 
skills training, help with finding a job, provi-
ding conditions to achieve the highest possi-
ble education, help with housekeeping , help 
with housing problem solution, professional 
therapeutic and psychological assistance. 

Facility address:
Dům na půli cesty
Riegrova 356-7
538 62 Hrochův Týnec
tel.:469 692 014
e-mail: dpc@pestalozzi.cz
www.pestalozzi.cz
facility supervisor: Iveta Blehová

Opening hours:
Accommodation is provided continually, other 
services are provided in regular weekdays 
opening hours.

Fees for providing social services:
2.000 CZK/month or 65 CZK/day. If the servi-
ce is provided to a parent with an infant child, 
the fees are 600 CZK/month or 20 CZK/day 
for each child.

Facility capacity: 10 beds

Summary of activity in 2008 and achieved 
results:
Year 2008 was very successful for Half-way 
house facility. Aside from everyday intensive 
and professional work with clients we mana-
ged to ensure financial resources not only 
for facility operation, but also for a building 

Vítěz Ceny kvality v sociální 
péči za rok 2008
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extension and therefore to offer better condi-
tions for providing our service. Great professi-
onalism evaluation was achieved in Regional 
Authority inspection team report where Half-
way house facility achieved the best result of 
all previous inspections.

Results of other inspections were in absolute 
order, no misconducts were found.

A number of clients left Half-way house facility 
and successfully integrated into society which 
is the goal of our work and the greatest suc-
cess for us.

Summary of the important events:
• Inspection of quality of social services 

took place from 24th to 26th November. 
The inspection report states that the ser-
vice is provided on a very high profes-
sional level. 142 points out of 144 were 
achieved. That means 98,61% success 
rate. Based on the exceptional  result, the 
Half-way house facility was nominated to 
Quality award in social care 2008 in the 
category „Providers of social services for 
persons endangered by social separati-
on“. Quality award is a nationwide pro-
ject which search the top quality social 
services providers in several categories.

• The facility was visited by employees of the 
Department of Social Affairs at Municipal 
office Chrudim including Ing. Halamková and 
Mgr. Kobetič. Municipal office employees 
shown interest in provided services and the 
facility itself.

• An promotional DVD  was created to provide 
information about Half-way house facility to 
general public.

• During May-August time period, the recon-
struction of house 357 took place. New 
therapeutic room for communities, seminars 
and therapeutic sessions with clients was 
built. Also a new sanitary facility was built.

• The President of the Region gave a new 
computer and printer to the facility clients. 
Within clients‘ equal opportunities an internet 
connection was installed to house 357 which 
clients use for looking for jobs, acquiring 
study materials, keeping contact with society 
and searching for other information.

• An article about Half-way house facility and 
Consulting center was published in MF Dnes 
newspaper in August. The whole article was 

devoted to work with children placed in the 
institutional education facilities.

• In 23rd  of August the inspection of 
Regional Authority of Pardubice took place. 
No misconducts were found during the 
inspection. It was stated in the report that 
J. J. Pestalozzi Center services are provided 
on a above-standard level.

• Promotional leaflet created in cooperation 
with clients was sent to possible clients and 
associated organizations during autumn.

• Items created during clients‘ art therapy 
occupational therapy were sold on traditional 
charity exhibitions in Citibank Prague. This 
way the clients not only helped with facility 
financial support but also with the organiza-
tion presentation. In return the organization 
supports and develop clients‘ talent in free 
time activities.

• Our client achieved a major success in 
National Championship in dancing, he finis-
hed second in the Junior category. 

• On the St. Nicholas Day, Czech Women’s 
Union representatives visited Half-way hou-
se facility and gave presents to the clients. 
Another help and cooperation was promised.

Perspective for 2009:
• Since 2009 the regular individual and group 

consultations with a lawyer providing her 
service free of charge will be included into 
our service portfolio. 

• Also a new part-time social worker will be 
introduced to the existing facility team.

• We  are attempting to achieve the 3 year 
project financing from the Pardubice region 
to ensure providing of the service for a lon-
ger time period.

• Together with Municipal office Chrudim we 
plan to extend the Half-way house facility for 
14 beds in Chrudim. The term depends on 
European Union grants.

Statistics:
Half-way house facility was used by 19 people 
in 2008, from that 11 men and 8 women (2 of 
them were mothers with children). Integration 
of young people into society is monitored on 
a long-term basis while12% left for families, 
25% lodging house, 25% partner, 13% apart-
ment, 12% VTOS, 13% location unknown

Number of clients in 2008: 19

PARDUBICKÝ KRAJ MĚSTO CHRUDIM
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2/2 Crisis center / Complex care of domestic violence victims

History:
Crisis center services are provided since 
2001. We work with victims of domestic vio-
lence since 2004. Since 2007 the new project 
Complex care of domestic violence victims 
was established and i.a. enriched by working 
with the domestic violence offenders and with 
the whole family. By joining both project we 
try to secure a complex support for family 
including children.

Mission:
Crisis center provides consulting, educational 
(in the area of healthy life style, domestic 
violence problems, law etc.) and psychosocial 
services to clients in the Pardubice region 
(preferably) who found themselves in a crisis 
situation which threatens their life or signi-
ficantly decreases its quality and requires 
immediate solution. Help is provided also to 
victims of domestic violence (children, youths, 
adults, seniors; women, men).

Strategic goal:
Main strategic goal is an immediate solution 
to problems of people who found themselves 
in a life-threatening situation when they tem-
porarily cannot solve their unpleasant social 
situation by themselves.

Mid-term goals are:
• restoring of clients‘ self-reliance
• increasing victim‘s self-respect and self-con-

fidence
• removing mental blocks and traumas
• restoring communication with the environ-

ment (improving social communication, 
assertiveness)

• participation in public life
• stabilization of victim in a crisis situation
• creating situation over-view
• changing stereotypes

• initiating situation change
• removing all possible feelings of guilt
• creating self-image
• strengthening emotional bonds

Target group:
Services is designed for
• people of all age in in a crisis situation 

– children, youths, young adults, adults, se-
niors

• Victims of domestic violence – children, wo-
men, men, seniors (direct or indirect victims)

Service is not provided to clients addicted to 
drugs.

Principles:
• Respecting clients‘ rights (confidentiality, 

safety)
• Respecting clients‘ choice (voluntariness, 

distinction, actual client‘s needs, choice from 
possible solutions)

• Facility information availability (leaflets, web-
sites – www.pestalozzi.cz, annual reports, 
Organization Catalogue in Chrudim etc.)

• Flexibility – Customization of consultation 
time and places based on clients‘ needs, 
possibility to visit client at his/her home (in-
stitution)

• Maintaining and increasing service quality
• Protection of employees

Service portfolio:
ambulatory services:
• crisis intervention via phone (469 623 899)
• e-mail consultations – jupiter@pestalozzi.cz, 

kc@pestalozzi.cz
• direct crisis interventions
• social-law consultations
• psychological consultations
• psychotherapy
• working with children (even with the victims 

of the domestic violence); working with a fa-
mily system 

• group meetings
• relaxation methods
• background for co-operative groups (based 

on interest)
• complex special education  diagnostics
• program for domestic violence offenders 

based on interest

outreach services:
• accompanying and support in dealing with 

offices based on clients‘ needs /municipal 

office, probation officers, bureau of labor 
etc./

• accompanying to court hearings
• providing professional consultations with 

experts (lawyer, psychiatrist, doctor etc.)
• visit in families

stay services:
• stay program on a secured address 

– 6 months maximum
• crisis stay – 5 days maximum, so-called 

crisis bed – temporary asylum to cover the 
crisis situation

• weekend educational stays for abused chil-
dren (in hotels in the Czech Republic)

other services:
• lectures for public, nursery schools, primary 

schools or other institutions and organizati-
ons

• available library not only with domestic vio-
lence topic available (available for public)

Service is provided free of charge. Only in 
case of the stay program client pays 2000 
CZK fee. Service might be provided anony-
mously.

Facility address:
Krizové centrum
Štěpánková 108
537 01 Chrudim
tel.: 469 623 899
e-mail: kc@pestalozzi.cz

jupiter@pestalozzi.cz
facility supervisor: Mgr. Lenka Kolářová

Opening hours:
Monday 7.30 – 17.00
Tuesday 7.30 – 15.30
Wednesday 7.30 – 17.00
Thursday 7.30 – 16.00
Friday 7.30 – 14.30
(or based on clients‘ needs)

Summary of activity in 2008 and achieved 
results:
• Help to victims and witnesses of the domes-

tic violence and to people in crisis is still the 
most important of our efforts

• Based on a good experience we continued 
with the weekend stays for children of abu-
sed mothers. The goal was to deliver new 
energy, good mood and to remove traumas 
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while using relaxation techniques, therapies 
and free-time activities.

• Our contribution to the conference aimed on 
domestic violence on children, partners and 
seniors was highly rated. Conference was 
hosted by The Ministry of Labor and Social 
Affairs in cooperation with Czech social wor-
kers society and the Pardubice region. We 
contributed with a topic „Complex care of 
domestic violence victims“.

• To maintain constantly high quality of our 
services we continued to to work on Crisis 
center social quality standards.

• We presented our facility in the Czech Radio 
Pardubice and in the Bohemia newspaper 
– Chrudimský deník.

• A series of lectures for general public  
aimed on human psyche and health was 
prepared based on demand.

• We hosted a meeting about domestic violen-
ce on a interdisciplinary level for represen-
tatives of District court Chrudim, Department 
of protection of family and children, National 
probation service, Czech Police, Intervention 
center and J.J. Pestalozzi Center. More 
intensive cooperation of mentioned subjects 
was established thanks to these meetings.

• We prepared seminars about domestic 
violence for primary school pupils. They 
were informed about violence problems in 
the family. They were also introduced to 
key signs, displays and risk factors. Their 
knowledge of this major problem significantly 
increased due to the lecture activity.

• Participation in Social-law protection of chil-
dren committee of Municipal office Chrudim, 
Criminality prevention committee and also 
participation in seminars about social service 
law for workers in helping occupations

Visions and plans for 2009:
• New service Professional social consulting is 

registered since January 2009
• Introducing a new social worker Bc. Petra 

Votavová into the team, selection procedure 
for a psychologist

• New program for domestic violence offen-
ders (Partnership violence)

• Family sanitation: consulting, Safe mee-
ting program – meeting of parents with 
children, Therapeutic work with the family, 
Accustoming schedule.

• New services added into the portfolio: soluti-
on to divorces, children law-suit, maintenan-

ce obligation, the institute Expulsion of the 
offender from the shared dwelling in coope-
ration with the Intervention center Pardubice, 
help with housing problem solution etc.

• Providing updated information for 2009 
about state social support /birth grants, 
death grants, child benefits etc/, pensions 
(retirement, disability, orphan‘s, widow‘s), 
benefits

Statistics:
In 2008 we provided care to 80 clients – vic-
tims of the domestic violence. 21 clients were 
less than 18 years old. We approached 5 
aggressors. 5 women and 8 children used the 
stay program. 4 weekend educational stays 
for children of abused mothers took place. 
The total number of provided consultations 
was approximately 500.

Within the Crisis center we established in-
tensive cooperation with 98 clients. 15 clients 
were less than 18 years old. The total number 
of provided consultations was approximately 
620. The most frequent problems:
• Educational problems
• Anxiety, depressions
• problems in family communication
• feelings of emptiness, loneliness
• behavior disorder
• relationship problems
• escapes from home
• not attending school
• financial problems, etc.

In 2008 we provided total amount of: 
1120 interventions

Number of clients in 2008: 178

PARDUBICKÝ KRAJ MĚSTO CHRUDIM

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci 
Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu 
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
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2/3 Consulting center for children and youths placed 
in the institutional education  facilities

History:
Low-threshold facility for children and youths 
– Consulting center for children and youths 
placed in institutional education facilities was 
established in 2005 and was formerly financed 
by PHARE EU Fund grant. In that time it was 
a pilot project which output was a methodo-
logy for children‘s home and children‘s home 
and school employees  in the Czech Republic.

Mission:
Consulting center for children and youths 
placed in the institutional education facilities 
provides consulting and educational activities 
such as work and spare-time activities, to di-
sadvantaged children in the Pardubice region. 
It helps to prepare children from children‘s 
homes and educational institutions for their 

independent life, it tries to prevent problems 
such us not finishing school attendance.

Goals:
• Long-term activity with children from chil-

dren‘s homes and educational institutions 
aimed to prepare them for their independent 
life

• Individual independence support to all 
children, not only children from children‘s 
homes

• Help with acquiring skills which may be ap-
plied in the children‘ future life

• Prevention from not finishing school atten-
dance and other problems.

• To help children dealing with difficulties con-
nected with leaving children‘s homes, such 
as problems with communication or with 
independence.

• To offer service and information, to provide 
consulting, to visit them in children‘s homes 
and educational institutions, to ensure their 
visit in various facilities, such as Half-way 
houses, Municipal offices etc.

• To organize and realize weekend social 
therapeutic stays aimed on character deve-
lopment, to gain friendship relationship in 
a group and to lead all these activities in a 
manner which may help children use their 
findings, skills and experience in their life. 

Target group:
Consulting center is addressed mainly for 
children and youths from children‘s homes and 
educational institutions but also for other chil-
dren from 10 to 20 years old from Pardubice 
region. Children are chosen for the Consulting 
center based on the fact that they do not return 
home and on expectation that after leaving chil-
dren‘s home they will have nowhere to go.
Also our facility is not designed for children 
located too far away from Consulting center 
Chrudim  who cannot be a part of Consulting 
center activities.

Principles:
• Possibility to ask for help any time
• Sufficient information
• Individual approach
• Flexibility – time tailored to individual 

needs
• Mutual understanding
• Low-threshold – creating safe environment 

for clients, possibility of anonymous care 

without any restrictions regarding nationality, 
education, belief, location etc.

• Anonymity
• Accepting clients‘ free will
• Confidentiality
• Accessibility
• Free of charge
• Safety
• Equality
• Professionalism
• Respect

Service portfolio:
• Individual and group psychotherapy, 

counseling
• Social psychotherapeutic activity
• Consulting via e-mail, phone and ICQ
• Possibility of expert consultation for educati-

onal institutions
• Providing services aimed on choosing fur-

ther education and occupation
• Social training, behavior and educational 

activities, training of specific situations e.g. 
applying for a job, finding apartment etc.

• Providing contacts to other facilities
• Cooperation with probation officers, bureau 

of labor and other institutions, arranging 
cooperation between family, educational 
institution and department of social-law pro-
tection of children at Municipal Office.

• Accompanying (related to leaving institu-
tional education facility, employee tries to 
make transition from the institution to inde-
pendent life easier for the clients)

• Weekend socio therapeutic activity which 
takes place in hotels in Pardubice or 
Vysočina region

• Ambulatory care (individual approach and 
a Group of personality development)

• Outreach service (to visit clients outside or 
eventually to familiarize with different institu-
tions and offices)

• Building contact and cooperation with client‘s 
family

Facility address:
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, www.pestalozzi.cz
facility supervisor Bc. Šárka Bryknerová
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Opening hours: 
Monday  7.30 – 17.00
Tuesday  7.30 – 15.30
Wednesday 7.30 – 17.00
Thursday    7.30 – 16.00
Friday      7.30 – 14.30 

Summary of activity in 2008 and achieved 
results:
• n 2008 a new form of activity was inclu-

ded into the service portfolio: A Group of 
personal development for children from 
children‘s homes aimed for 6 children from 
children‘s homes and takes place once in 
a fortnight in Consulting Center Chrudim. 
Children learn to understand interpersonal 
relationship they are currently experiencing, 
learn to understand their own behavior and 
behavior of others, they relieve the pain 
caused by their own parents which abandon 
them and they get stronger in order to ma-
nage all possible future life requirements.

• A new cycle of interactive seminars 
„Introduction to sexuality and parentho-
od“ was created. As requested by children 
from children‘s homes who chose the topics 
related to partnership, interpersonal beha-
vior because they want to intensify their 
knowledge of relationships in order to choo-
se the right partner. The goal of the seminar 
is also to protect children from possible 
sexual abuse.

• Also consulting via ICQ and internet was 
used more frequently. Facility employees are 
approached not only by children and young 
people via website www.otevritdvere.cz but 
also by regular and former clients.

Perspective for 2009:
• We are preparing a Group of personal deve-

lopment for younger children
• We are planning 8 weekend socio therapeu-

tic stays
• We are planning one week holiday stay in 

Jánské lázně
• A new employee, a special educator will be 

introduced into the team, also the facility will 
move to new barrier free location

• We are preparing a concept of internet con-
sultations for a wider group of clients from 
children‘s homes, propagation of the website 
www.otevritdvere.cz

• We are going to realize several interactive 
discussions about “relationship and sexuali-

ty” for children from children‘s homes Barrier 
free

• Also we will continue in providing all forms 
of activities with current and new clients 
(consulting, outreach program, weekend 
activity, group work with clients etc.)

• We will prepare a concept of Subsequent 
care for the clients

Statistics:
In 2008 we cooperated with 33 children 
mostly from Children‘s homes and Children‘s 
homes and schools of Pardubice region.
9 weekend stays, 1 four day holiday stay, 
2 special events took place.
Employees together with clients visited 34 in-
stitutions including trips outside the facility.
20 meetings took place with facility directors, 
other facility employees or other specialists, 
with probation officers of municipal offices in 
Pardubice region.
Also, 3 meetings with clients within the 
Accompanying service took place.
12 meetings within the Group of personal de-
velopment took place.
50 telephone contacts with clients and other 
persons and related subjects.

In 2008 we provided total amount of: 
6610 interventions

Number of clients in 2008: 33

PARDUBICKÝ KRAJ MĚSTO CHRUDIM
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History:
Pilot project Ambulatory care was created 
in May 2006. Since June 2007 the facility is 
registered as “Ambulatory care” Outreach pro-
grams and since the beginning till 30.4.2008 it 
was financed from the EU – SROP grant.

Mission:
The mission of „Ambulatory care“ Outreach 
programs is to systematically prepare clients to 
enter independent life and to provide preventive 
service to clients who are often in danger due 
to social-pathologic phenomena such as com-
mitting criminal activities, homelessness, various 
kinds of addictiveness, and to young people 
whose life style may lead to conflict with society.

Goals:
Main strategic goal is to help on a long-term 
basis with restoring or maintaining social con-
tact with natural social environment and ad-
dressing clients who are for different reasons 
out of reach of other facilities or who does 
not know where to find them. Helping clients 
to prepare for entering independent life, at-
tempting to reintegrate into society and thus 
increasing their quality of life. If that is not 
possible than at least stabilize their situation 
and prevent it from getting worse by solving 
the unfortunate life situation, i.e. to provide 
preventive, through and subsequent help.

Target group:
Service is provided to socially disadvantaged 
people who found themselves in an unfortuna-
te life situation.
• To people whose life style lead to a conflict 

with society
• To young people who are often endangered 

by social-pathologic phenomenon and not 
finishing their education.

• To people leaving institutions or disfunctional 
families after maturity with no provided help

• To National Probation Service clients (crimi-
nals or after term)

• To young people endangered by addictive-
ness and homelessness

• To people in crisis
• To people living in socially separated com-

munities
• To people with a risk life style or those who 

are endangered by this life style
• To former clients of children homes, educati-

onal institutions and Half-way houses

Principles:
• Respecting clients‘ rights (confidentiality, 

safety)
• Respecting clients‘ choice (voluntariness, 

distinction, actual client‘s needs, choice from 
possible solution)

• Facility information availability (leaflets, web-
sites – www.pestalozzi.cz, annual reports, 
Organization Catalogue in Chrudim etc.)

• Flexibility – Customization of consultation 
time and places based on clients‘ needs, 
possibility to visit client at his home, instituti-
on

• Maintaining and increasing service quality
• Protection of employees

Service portfolio:
• Providing consulting services (individual, 

group, via telephone, e-mail)
• Assistance with finding apartment and job 

– integration into employment
• Accompanying – help with dealing with 

offices and authorities, help with obtaining 
personal matters e.g. getting identity cards, 
social support, Bureau of Labor registration, 
help with enforcing clients rights, familiarize 
with social institutions 

• Help with filling application forms for install-
ment schedules, dealing with executors, with 
debt collection companies etc.

• Help with arranging contact with social envi-
ronment

• Social practice – programs are modified 
based on individual client‘s needs, based on 
diagnostics and established individual plan

• Psychotherapy
• Occupational Therapy – adopting basic work 

habits
• Educational activities (seminars, lectures)
• Outreach crisis care in the Pardubice region
• Professional help in the client‘s home
• Week-end  training stays
• Establishing contacts (cooperation with cli-

ents‘ families)
• Prevention of possible risks related to the 

current life style
• Cooperation with other institutions
• Help with any difficult life situation

Facility address:
Terénní program „ Ambulantní péče“
Štěpánkova 108, P. O. Box 79 
537 01 Chrudim
tel.: 469 623 896, 724 837 218
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e-mail: ambulance@pestalozzi.cz
www.pestalozzi.cz
outreach: on a place agreed upon with clients 
or applicants
facility supervisor: Monika Novotná

Opening hours: 
Monday 7.30 – 17.00
Tuesday 7.30 – 15.30
Wednesday 7.30 – 17.00
Thursday 7.30 – 16.00
Friday 7.30 – 14.30 
Services are further provided based on cli-
ents needs and after consultation with the 
employee.
Service is provided free of charge to every-
one.

Summary of activity in 2008 and achieved 
results:
• This year we established cooperation with 

a number of other organizations e.g. Center 
of Primary prevention Semiramis Nymburk. 
Also we benefited from the cooperation with  
National Probation Service Chrudim, Laxus 
Pardubice and others.

• We still closely cooperate with  Department 
of Health and Social Affairs at Municipal 
office Chrudim.

• New cooperations were established with 
Children home Moravská Třebová, Potštejn, 
Dolní Čermná, Educational institution Králíky, 
Primary school Heřmanův Městec and   
Training Center Chroustovice. Seminars of 
sociopathic phenomena prevention were 
organized for their students.

• In 2008 the clients were provided with 
psychosocial, consulting and educational 
services in the field of social problems (wel-
fare benefits), housing, finance (solution to 
debts problem), occupation, labor-law relati-
onship, legal relationship, psychology, drugs 
problem, bullying. Also they were offered 
a direct support assistance.

• During 2008 we organized weekend trai-
ning stays which were particularly aimed 
on knowing oneself, self-perception and 
creating one‘s “I” using a number psychothe-
rapeutic techniques – group psychotherapy, 
hippo therapy, art therapy and others.

• We prepared 11 thematic lectures and semi-
nars.

• External associates‘ law services were provi-
ded to clients. 

Perspective for 2009:
• December 2008 – registration of “Outreach 

programs” service canceled
• since January 2009 service “Professional 

social consulting service”
• extending target group (age)

Service portfolio extended:
• career counseling – integration into employ-

ment
• providing actual information about social 

support, disability pension, retirement pen-
sion, widow‘s pension, orphan‘s pension, 
benefits etc.

Also:
• designing socio therapeutic programs in co-

operation with National Probation Service for 
common clients

• be part of the outreach social investigation 
in families in cooperation with National 
Probation Service

• creating preventive program for client‘s family
• systematic support therapy for client‘s family
• cooperation with many subjects on diffe-

rent levels aimed on helping clients and 
their families with their difficult life situation 
(Municipal offices, Tax offices, National 
Probation Service...)

Statistics:
The service was provided to 63 men and 39 
women in 2008.
The service was provided to young people 
coming from children homes and educational 
institutions (10%), from  National Probation 
Service (22%), from the streets (68%)

In 2008 we provided total amount of:
1875 weekend interventions

Number of clients in 2008: 102

Number of contacts in 2008: 1965
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History:
Half-way house services are provided in the 
Vysočina region since 1.9.2004. It is an abso-
lutely unique facility in this region.

Mission:
Half-way house Havlíčkův Brod is a accom-
modation facility for young people from 18 
to 26 years old without family background, 
leaving institutional education facility or foster 
care. It tries to create natural family environ-
ment where young people learns how to live 
independently.

Goals:
To support independence of young people, to 
increase their self-confidence, to help them to 
withstand ordinary life conditions, to prevent 
social isolation and risk social behaviour, to 
professionally remove trauma and difficulties 
resulting from insufficient or inadequate care, 
neglect or long-time stay in the institutional 
education facility.

Long-term goals:
• Integration of people long-term placed in the 

institutional education facilities
• Intensive and professional working on perso-

nal grow
• Training, development and increasing of 

responsibility and independence
• Prevention of the sociopathic phenomena
• Housing problem solution
• Managing emotions and conflicts
• Support in building interpersonal relationships, 

recovering or establishing the family contact

Short-term goals:
• Building, developing and increasing work 

habits and practical skills
• Solution to urgent crisis situations
• Using available services and information 

sources
• Developing and maintaining social skills
• Day structure (time management), providing 

possibilities of free time activities

Target group:
Teenagers and young people (18–26 years 
old) leaving institutional education facilities, 
foster care, growing without family care and 
support who are not just looking for accom-
modation, not addicted to alcohol and drugs 
and not mentally ill.
Service is mostly provided to clients with 
a permanent residence in the Vysočina region, 
more specifically from the Havlíčkův Brod regi-
on in the first place.

Principles:
• Respecting clients‘ rights: confidentiality, 

safety, privacy, dignity
• Respecting clients‘ choices, voluntariness, 

self-fulfillment, actual clients‘ needs, privacy
• Individual approach
• Flexibility: service customization responding 

to clients‘ needs

• Maintaining and increasing of service quality
• Clients and employees protection

Service portfolio:
Requirements for admission are voluntariness 
and active approach to  solution of the one‘s 
respective situation. Accommodation service is 
provided in the apartment (double bedroom) in 
the town center usually for the time period not 
exceeding 1 year. For students the accommo-
dation can be extended until graduation. Other 
cases are judged individually.
These services are provided as well: social 
skills training, help with finding a job, provi-
ding conditions to achieve the highest possi-
ble education, help with housekeeping , help 
with housing problem solution, professional 
therapeutic and psychological assistance.
 
Fees for providing social services: 
2.000 CZK/month or 65 CZK/day. If the servi-
ce is provided to a parent with an infant child, 
the fees are 600 CZK/month or 20 CZK/day 
for each child.

Facility capacity: 4 beds

Facility address:
Dům na půli cesty                                                                          
Smetanovo nám. 3290
580 01 Havlíčkův Brod
tel.:569 426 717
e-mail: dpchb@pestalozzi.cz  
www.pestalozzi.cz
facility supervisor: Bc. Marie Švadlenová 

Opening hours:
Accommodation is provided  continually, other 
services  are provided in regular weekdays 
opening hours.

Summary of activity in 2008 and achieved 
results:
• Intensive work on improving clients‘ social 

situation which brought them to Half-way 
house facility and on their integration to so-
ciety.

• Successful cooperation with Regional 
Authority of Vysočina region, institutional 
education facilities, National Probation 
Service, Bureau of labor and employers

• Continuing cooperation with Department of 
Health and Social Affairs at Municipal offices 
of the Vysočina region, especially  with  pro-
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bation officers from Social-law protection of 
children.

• More clients were interested in the Half-way 
house facility than last year. Due to capacity 
reasons not all applicants were accepted.

• An article informing readers about Half-
way house facility was published in 
Havlíčkobrodský deník newspaper in April. 
Part of the article was a story of a girl who 
was helped by the facility to live on her own.

• Within criminality prevention, the clients 
were lectured how to spend free time (not 
taking drugs, not committing criminal acti-
vities). To support this skill we managed to 
ensure free entrance to various sports facili-
ties, swimming pool and cinema.

• Regarding to the establishment of Social 
service quality standards the facility team 
continued to update methodology of maintai-
ning constantly high quality service.

• Service quality was determined and eva-
luated based on clients’ satisfaction with 
the provided services. Rate of success was 
monitored by fulfilling individual plans, ques-
tionnaire inquiries and discussions.

• Czech Women’s Union provided lawyer and 
psychologist services free of charge to ex-
tend service portfolio.

• To ensure employees‘ profession grow and 
to provide non-affected point of view on 
provided services, the facility team regularly 
participated in supervision.

• Also our employees participated in many 
educational courses including Internet coun-
seling conferences.

• We registered a great interest in in intern-
ship from students in 2008

• Cooperation with medical facilities was esta-
blished recently.

Perspective for 2009:
• We are attempting to achieve a 3 year 

project financing from the Vysočina region 
to ensure providing service for a longer time 
period.

• We are considering adding Crisis center  to  
the service portfolio

• Windows replacement in the Half-way house.

Statistics:
The facility was used by 7 clients, from that 
57% men, 43% women between 18–19 
years old. Service was provided mostly to 
young people leaving institutional education 

(approximately 72%). Integration of young 
people into society is monitored on a long-
-term basis, while 29% left for families, 29% 
apartment, others (42%) either chose another 
facility, remain in our facility or their location 
is unknown.

Number of clients in 2008: 7

KRAJ VYSOČINA
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P.O.Box 79, �tìpákova 108, 537 01 Chrudim
IÈO: 259 18 974

Tel./fax: 469 623 083, 602 405 484
E-mail: pestalozzi@pestalozzi.cz

http://www.pestalozzi.cz

Citibank Europe plc, organizaèní slo�ka
è. ú.: 500 955 0001/2600

Padesát korun měsíčně
je větší pomoc,

než si dokážete představit.

Děkujeme.
Citibank Europe plc, organizační složka

č. ú.: 500 955 0001/2600




