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1 Úvodní slovo
JUDr. Olga Zavoralová
pøedsedkynì správní rady

Rok 2009 byl rokem velkých změn. Společnost
se vypořádávala s finanční krizí, která se projevila i v ostatních oblastech života a pozměnila sociální obraz společnosti. Samozřejmě to
mělo vliv na chod naší společnosti. Zřetelné
to bylo zejména ve zvýšeném úsilí našich
pracovníků reagovat na současnou situaci, přizpůsobit jí svou práci a nabídnout tak klientům
služby, které odpovídají jejich aktuálním potřebám. V rámci nedostatku finančních prostředků
musel být pozastaven začátkem roku jeden
z projektů, ale s potěšením je nutné konstatovat, že již od poloviny roku se jej podařilo
obnovit, dále nemohly být některé služby
poskytované v rozsahu, který by jistě svou potřebností vyžadovaly. Na druhou stranu je potřeba uvést, že byla navázána a prohloubena
spolupráce s nadacemi a organizacemi, které
významně finančně podpořily některé projekty
a záměry. Jak již tedy bylo uvedeno, vzhledem
k současné finanční situaci nebo právě díky
ní, je potřeba všechny úspěchy oslavit jednou
tolik. Služby poskytované naší společností byly
oceněny nejen finanční podporou, ale i získanou cenou v oblasti sociálních služeb a ze-

jména zájmem ze strany institucí a organizací
o spolupráci, pomoc a výměnu zkušeností.
Díky dlouhodobě kvalitně poskytované péči se
služby CJJP budou rozšiřovat i na další místa
v kraji.
V úvodu jsem uvedla, že byl uplynulý rok
rokem změn a je milé konstatovat, že pro naší
společnost ve výsledku pozitivních. Do dalšího
roku přeji hodně úspěchů, sil, štěstí, podpory
a důvěry ze strany těch, bez kterých by společnost nemohla fungovat.

Mgr. Miloslav Macela

èlen Rady Pardubického kraje odpovìdný za oblast sociální péèe
Rok 2009 byl pro systém péče o ohrožené děti
a mládež v České republice velice významný.
Po letech debat došlo ke shodě rozhodujících
ministerstev, jejímž výsledkem bylo schválení
vládního dokumentu s dlouhým názvem „Národní akční plán k sjednocení a transformaci
péče o ohrožené děti pro roky 2009–2011“.
Podstatné je, že je v něm jednoznačně definována zásadní změna spočívající v upřednostnění preventivních, terénních a ambulantních
služeb s tím, že pobytové služby budou využívány jen v nezbytných případech. Reforma
bude pilotně „odzkoušena“ v několika krajích,
mj. v Pardubickém kraji.
Nový systém by se měl zaměřit na řešení
příčin problémů ohrožených dětí a nikoliv na
pracné řešení následků. Pracovníci oddělení
sociálně-právní ochrany označili v nedávném
republikovém výzkumu svojí práci za „hašení
požárů“. To samé lze říci i o činnosti dalších
subjektů, které se v současném systému
pohybují.
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Pro Centrum J. J. Pestalozziho (a samozřejmě
i pro další nestátní neziskové organizace) je
Národní akční plán potvrzením správnosti cesty, kterou před lety nastoupilo, a potvrzením
potřebnosti jeho služeb. Je také velkou šancí,
jak tyto služby dále rozvíjet.
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Jan Èechlovský

starosta mìsta Chrudimì
Milí přátelé,
obecně prospěšná společnost Centrum
J. J. Pestalozziho si za dobu svého působení
v našem městě vybudovala dobré jméno a je
dnes v podstatě už nepostradatelnou součástí
systému sociálních služeb ve městě Chrudimi.
Protože jsem činnost společnosti sledoval
ještě v době, kdy jsem na radnici nebyl, mohu
si na základě vlastní zkušenosti dovolit tvrdit,
že služby poskytované Centrem J. J. Pestalozziho jsou důležité, prospěšné, profesionální
a kvalitní.
Jako starosta města jsem rád, že město
Chrudim patří mezi dlouhodobé a systematické
podporovatele společnosti a svým dílem tak
přispívá ke zvyšování kvality poskytovaných
sociálních služeb všem, kteří je potřebují.
Přeji společnosti, aby se jí dařilo nadále rozvíjet její služby i v dnešním období ekonomické
nejistoty, všem pracovníkům děkuji a zároveň
držím palce k jejich další práci tolik potřebné
a přitom často ne vždy úplně doceňované.

Blanka Týøová
øeditelka Nadace OKD

Odborníci z naší nadace, kteří se dlouhodobě
zabývají děním v neziskovém sektoru, doslova
zajásali, když viděli přihlášku Vaší obecně
prospěšné společnosti. Nejde jen o to, že byla
zpracována na profesionální úrovni – takovou
by možná dokázal napsat i najatý specialista
na projektovou dokumentaci, i kdyby sociálním
službám vůbec nerozuměl. Důležité je, že i my
v Ostravě jsme Vaši východočeskou organizaci
dobře znali – aktivity Centra J. J. Pestalozziho
již dávno překročily svým významem hranice
měst, ve kterých jednotlivé domy na půli cesty
a krizová centra sídlí.
Byli jsme si proto jistí, že peníze, které Nadace
OKD do Chrudimi pošle, zcela jistě pomohou
správným věcem. Tedy především desítkám
dětí a mladých lidí i dospělým ve složité situaci, které vracíte zpět do života. Přesně ve
smyslu motta naší hornické nadace: Život by
měl mít hloubku.
Děkuji Vám za to.
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2 O spoleènosti
2/1 Øídící orgány
Správní rada:
JUDr. Olga Zavoralová, notářka
předsedkyně správní rady

Kancelář společnosti:
PaedDr. Pavel Tvrdík, ředitel
Štěpánkova 108, P.O.Box 79, 537 01 Chrudim
Tel: 469 623 083
Fax.: 469 623 083
Mobil: 602 405 484
E-mail: pestalozzi@pestalozzi.cz,
pestalozzi@iol.cz
http://www.pestalozzi.cz
Bankovní spojení:
Citibank Europe plc, organizační složka
č. ú. 500 955 0001/2600

Ing. Dita Kosmáková, ekonom
členka správní rady
Ivan Hlas, hudebník
člen správní rady
(od 30. 10. 2009)
Lucie Vondráčková
členka správní rady
(do 30. 10. 2009)
Dozorčí rada:
MUDr. Tamara Haltuchová, lékařka
předsedkyně dozorčí rady
Ing. Ivan Pištora, konzultant
člen dozorčí rady
Mgr. Vilma Prokelová, marketingový manažer
členka dozorčí rady

Správní rada

Dozorčí rada

Ředitel společnosti

Dům na půli cesty
Hrochův Týnec

Dům na půli cesty
Havlíčkův Brod

Krizové centrum Svitavy
(připravuje se od 1. 1. 2010)
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Krizové centrum Chrudim
Komplexní péče obětem
domácího násilí

„Ambulantní péče“
Chrudim

Poradenské centrum pro děti a mládež
s nařízenou ústavní výchovou Chrudim
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2/2 Historie spoleènosti
1992
Vznik nadace Návrat. Nadace byla registrována u Okresního úřadu v Chrudimi.

2000
Otevření druhého domu na půli cesty v Hrochově Týnci.

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

1994
Rozhodnutí o přejmenování organizace.
Nadace Návrat převzala jméno významného
humanistického pedagoga J. J. Pestalozziho
(1746–1827).

2001
Otevření třetího domu na půli cesty v
Hrochově Týnci a realizace dalšího projektu
– Dětské krizové centrum.

2007
Realizace projektu – Komplexní péče
o oběti domácího násilí (podpořeno v rámci
Finančních mechanismů EHP/Norska).

2002
Realizace nového projektu – Nová cesta,
zdravý životní styl.

2008
Přestavba Domu na půli cesty v Hrochově
Týnci.

2004
Realizace nových projektů – Jupiter Chrudim
a Dům na půli cesty v Havlíčkově Brodě.

2009
Služba DPC Hrochův Týnec získala Cenu
kvality v sociální péči.
Nákup nového bytu pro DPC Havlíčkův Brod.
Příprava vzniku Krizového centra ve Svitavách.

1995
Realizace projektu – Dům na půli cesty.
1999
Transformace nadace na obecně prospěšnou
společnost – Centrum J. J. Pestalozziho,
o. p. s.
Organizace je registrována u Krajského soudu
v Hradci Králové a jejím novým sídlem se stává Chrudim.

2005
Realizace nového projektu – Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní
výchovou (podpořeno z PHARE EU).
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2 O spoleènosti
2/3 Poslání spoleènosti
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., je nevládní
nezisková organizace, která poskytuje psychosociální, poradenské a vzdělávací služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel
v České republice. Organizace usiluje o znovuzařazení klientů do společnosti a zlepšení
kvality jejich života.

2/4 Èinnost spoleènosti
Předmětem činnosti obecně prospěšné společnosti je provozování Domů na
půli cesty v Pardubickém kraji (Hrochův
Týnec, Heřmanův Městec) 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.

• děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou
10–20 let
• mládež po ukončení ústavní výchovy
19–26 let
• osoby v akutní krizové situaci, muži, ženy,
děti, bez rozdílu věku
• oběti domácího násilí, muži, ženy, děti, bez
rozdílu věku

• riziková mládež ohrožená sociálně-negativními jevy

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

2/5 Cílové skupiny

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

5

•
•
•
•

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

Předmět činnosti služby – cíle:
Podporovat samostatnost klientů, zvyšovat jejich sebevědomí, pomoci jim obstát v podmínkách běžného života, předcházet osamělosti
a rizikovému chování.
Nabídka služeb:
Dům na půli cesty poskytuje tyto služby: trénink sociálních dovedností, pomoc při hledání
zaměstnání a jeho udržení, vytvoření podmínek k dosažení co nejvyššího vzdělání, pomoc
při vedení domácnosti, pomoc při řešení
bytové otázky, odborná pomoc terapeuta, soc.
pracovnice a psychologa.
Předpokladem přijetí zájemce o službu je
dobrovolnost a aktivní přístup k řešení vlastní
situace. Pobytová služba je poskytována v rodinných domech (2lůžkových pokojích) zpravidla po dobu nepřesahující 1 rok. V případě
studentů lze pobyt prodloužit do doby ukon-

7

čení studia. Ostatní případy jsou individuálně
posuzovány.
Poplatek za poskytování sociální služby:
2.000 Kč/měsíc nebo 65 Kč/den. Pokud je
služba poskytována rodiči s nezletilým dítětem, platí za službu rodič 600 Kč/měsíc nebo
20 Kč/den za každé dítě.
Kapacita zařízení: 12 lůžek
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 znemožňuje nebo ztěžuje vstup do samostatného života ve společnosti,
• kteří nehledají pouze ubytování,
• kteří jsou schopni samostatného pohybu bez

Nositel Ceny kvality
v sociální péči

pomoci druhé osoby,
• bez závislosti na alkoholu, drogách, gamblingu,
• bez duševního onemocnění.
Kontaktní údaje:
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.
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PARDUBICKÝ KRAJ

MĚSTO CHRUDIM
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Shrnutí činnosti v roce 2009 a dosažené
výsledky:
Služby Domu na půli cesty Hrochův Týnec
jsou poskytovány již 14 let. Za tuto dobu byla
nabídnuta pomoc řadám klientů, kteří by bez
odborné pomoci jen obtížně hledali správnou
cestu a směr. Každodenní práce s klienty stojí
na odborných a profesionálních schopnostech
zkušeného týmu, který pracuje pod kvalitním
supervizním dohledem.
Tento rok využilo našich služeb 22 klientů.
Vedle každodenní sociální práce s klientem je
řešen i jeho osobnostní rozvoj prostřednictvím
individuálního plánování, které zajišťuje každému účelně a efektivně řešit jeho vlastní potřeby a napomáhá mu adaptovat se do běžné
společnosti. DPC není uzavřená komunita, dává prostor klientům pro setkávání s vrstevníky,
přáteli, rodinou.
Při práci s klienty jsou užívány skupinové i individuální formy práce a zážitkové programy
a využívány různé metody např. sociálněterapeutické výcviky, semináře, skupinová sezení,
arteterapie, ergoterapie a řada dalších.
V roce 2009 odešlo z Domu na půli cesty
14 klientů, kterým se podařilo „postavit na
vlastní nohy“, našli si vlastní bydlení, práci.
Někteří jsou úspěšní, jiní zvládají každodenní
život s obtížemi, těm pak je nabízena pomoc
při jejich řešení formou ambulantní péče.
Pro rok 2009 se podařilo navázat spolupráci
s odbornými dobrovolnými pracovníky (právní
poradna), čímž byla rozšířena nabídka služeb
klientům mimo odbornou způsobilost stávajícího týmu.
V lednu byla služba DPC navržena
Pardubickým krajem na Cenu kvality pro
poskytovatele sociálních služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením. V červnu pak
služba DPC tento celonárodní projekt, který
hledá nejkvalitnější poskytovatele v sociálních
službách, vyhrála.
Na konci roku 2009 byla podepsána smlouva
s Pardubickým krajem na Individuální projekt,
který zajišťuje poskytování služby na další tři
roky.

pomoci, Nadace Educa, Nadace Táta a Máma, Amalthea. Úzce spolupracujeme s organizacemi, které měli zájem o stáže a výměnu
zkušeností s poskytováním služby Domu na
půli cesty např.: DPC a KC Ostrava, DPC
Žamberk, DPC Havlíčkův Brod, SZŠ Chrudim,
Magistrát města Hradec Králové a další.
Nesmírně si vážíme dlouhotrvající spolupráce
s Nadací Charty 77, Pardubickým krajem,
MPSV ČR , Městem Chrudim a dalšími, kteří
již řadu let podporují naše aktivity. S jejich pomocí máme šanci dosáhnout lepších výsledků
našeho snažení, zvýšit šance klientů a účelněji pomáhat.
Několik let byly např. hledány prostředky
na získání řidičského průkazu pro klienty.
Pořizovací náklady jsou pro většinu z nich příliš vysoké, ale jeho vlastnictví výrazně zvyšuje
možnosti uplatnění na trhu práce. Letos se to
díky Nadaci Charty 77 podařilo. Podpořeno
bylo 5 klientů.
V rámci arteterapie a ergoterapie s klienty
jsou vyráběny dekorace vztahující se k vánočním a velikonočním svátkům. Tyto výrobky
byly šestým rokem nabízeny v Citibank Praha
a Brno v rámci Charitativní prodejní výstavy.
V roce 2009 bylo místo prodeje rozšířeno i na
prostory firmy Telefonica O2 v Pardubicích.
Celkový výtěžek ze všech akcí v roce 2009
činil 51.310 Kč.
Během roku proběhl sociálněterapeutický
pobyt na přeneseném pracovišti v Pustých
Žibřidovicích. Cílem pobytu je vytržení klientů
ze stereotypu prostředí, skupinová sociální
psychoterapie a smysluplné trávení volného
času.
V červnu byly oba domy, kde je služba DPC
poskytována, vymalovány, v některých pokojích byly položeny nové koberce, původní
postele z roku 2000 byly vyměněny za nové.
Do obou domů byly zakoupeny nové pračky,
které nahradily původní z roku 2000–2001.

Věk klientů:
n mladší 16 let
n 16–17 let
n 18–19 let
n 20–21 let
n 22–23 let
n 23 a více let

18
4
32
14
14
18

%
%
%
%
%
%

Odkud klienti přicházejí:
n Dětský domov
n Výchovný ústav
n Dysfunkční rodina
n Ulice, jiné

7
36
28
29

%
%
%
%

Kam klienti odcházejí:
n Nájemné bydlení
n Ulice
n Návrat do rodiny
n Ubytovna/podnájem
n Partner
n Jiná sociální služba

29
7
29
14
14
7

%
%
%
%
%
%

Česká spořitelna nabídla za 1 Kč/kus vyřazené telefony, které budou k dispozici organizaci.

Spolupráce byla navázána s novými organizacemi: Nadace Taťány Kuchařové – Krása
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3 Sluby spoleènosti
3/2 Krizové centrum
• e-mailové poradenství – kc@pestalozzi.cz,
jupiter@pestalozzi.cz
• přímá krizová intervence
• sociální poradenství
• právní poradenství
• psychologická a psychoterapeutická péče
• relaxace
• zázemí pro svépomocné skupiny (dle zájmu)
• práce s oběťmi domácího násilí
• program pro pachatele domácího násilí
• doprovázení při jednání s úřady dle potřeb
klienta (městský úřad, úřad práce, Policie
ČR, soud apod.)
Pobytové služby:
• pobytový program na utajené adrese pro
oběti domácího násilí – max. 6 měsíců
Jiné služby:
• přednášky pro širokou veřejnost, školy, instituce a organizace
• pro veřejnost je k dispozici k zapůjčení kvalitní literatury z naší knihovny
Služby jsou poskytovány bezplatně, dle přání
klienta i anonymně, v případě pobytových služeb klient hradí část nákladů na ubytování.
Cílová skupina:
• osoby všech věkových kategorií
• přímé i nepřímé oběti domácího násilí
• jednotlivci, páry i celé rodiny
Služba není poskytována osobám pod vlivem
návykových látek.

Krizové centrum poskytuje svoje služby od
roku 2001. Ke službě Krizová pomoc od
1. 1. 2009 přibyla služba Odborné sociální
poradenství.
Zatímco krizová pomoc je zaměřena na
klienty v akutní krizové situaci, na hledání
řešení které nesnese odklad, odborné sociální
poradenství je orientováno na klienty v obtížné
životní situaci, která je bezprostředně neohrožuje na životě, ale je potřeba ji řešit, aby
se klient nedostal do konfliktu se společností.
Obě služby jsou poskytovány za podmínky
respektování volby klientů služeb a výrazné
akceptace klientů.
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Předmět činnosti služby – cíle:
• stabilizace prožívání klienta v krizové situaci
• vytvoření náhledu na danou situaci
• vytvoření sebeobrazu
• posilování emočních vazeb
• obnova sebedůvěry klientů
• zvyšování sebeúcty a sebevědomí obětí domácího násilí
• obnova komunikace s okolím
• odbourávání psychických zábran a traumat
• práce s pocitem viny
Nabídka služeb:
Ambulantní služby:
• telefonická krizová intervence
(tel. 469 623 899)

Kontaktní údaje:
Krizové centrum
Štěpánkova 108
537 01 Chrudim
tel.: 469 623 899
e-mail: kc@pestalozzi.cz,
jupiter@pestalozzi.cz
www.pestalozzi.cz
vedoucí služby: Mgr. Lenka Svobodová
(do 31. 12. 2009)
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
(po domluvě dle potřeb klienta)

Výroèní zpráva 2009
Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.
PARDUBICKÝ KRAJ

MĚSTO CHRUDIM

3
Shrnutí činnosti v roce 2009 a dosažené
výsledky:
• Hlavní aktivitou byla i nadále individuální
péče o osoby v obtížných životních situacích.
• Prostřednictvím interaktivních přednášek na
téma „Domácí násilí“ byli žáci na různých
základních a středních školách informováni
o znacích domácího násilí, jeho projevech
a rizikových faktorech.
• Pravidelná účast na case managementu,
podíl na interdisciplinární spolupráci v několika případech klientů.
• Pro Český rozhlas Pardubice byl poskytnut
rozhovor o chodu Krizového centra.
• Ve spolupráci s oddělením prevence ve
Svitavách byla prezentována činnost pracovníků služby učitelům, kteří se dobrovolně
věnují sociálně znevýhodněným dětem.
• Účast na interdisciplinárním setkání týmu
ohledně domácího násilí na půdě Policie ČR.
• Odborná příprava studentů VOŠ a VŠ (na
základě poptávky).
• Do pracovního týmu byl přijat nový pracovník – právník, tím byly rozšířeny služby
o právní poradenství.
• V oblasti sanace rodiny byly zahájeny dva
programy: Bezpečné setkávání – setkávání
rodičů s dětmi a Navykací režim.
Vize a plány pro rok 2010:
• Rozšíření okruhu přednášek dle poptávky
vyplývající ze zpětných vazeb z předešlých
akcí (šikana, vztahy apod.).
• Vytvoření dětské podpůrné skupiny.
• Vytvoření nového Krizového centra ve Svitavách.
• Registrace služby Azylový dům pro oběti
domácího násilí.
• Ověřování a připomínkování metodiky práce
projektu Navykací režim.
Statistika:
V roce 2009 využilo služeb celkem 176 klientů. 26 klientů se na nás obrátilo jednorázově,
ve většině případů se jednalo o potřebu
zorientovat se v situaci a dovědět se o možnostech řešení dané situace. 22 klientů se
rozhodlo využívat našich služeb anonymně.
S problémem týkajícím se domácího násilí nás
oslovilo 40 klientů, pobytové služby využily
celkem 3 klientky a 6 dětí. Celkově se uskutečnilo 835 konzultací, t. j. cca 5 konzultací na
klienta.

V programu Partnerské násilí byla navázána
spolupráce se 4 pachateli domácího násilí. Se
dvěma z nich byla práce po domluvě ukončena, s dalšími spolupráce nadále trvá.
Do projektu Bezpečné setkávání bylo zařazeno 5 případů, kdy bylo pomoženo rodičům
a dětem obnovit vzájemný vztah, který byl
narušen delším odloučením, nejčastěji způsobeném rozchodem rodičů.
Navykací režim byl soudně stanoven v jednom
případě, jednou nás o pomoc požádal sám
rodič.

Nejčastěji řešená problematika:
n Osobní (vztahová, psychosomatická,
seberozvoj)
58
33 %
n Párová (partnerské a manželské
vztahy, domácí násilí)
37
21 %
n Rodinná (výchovné, finanční,
vícegenerační soužití)
72
41 %
n Právní (trestní oznámení,
finanční vyrovnání, exekuce) 9
5%

Kromě osobní péče se uskutečnilo 52 telefonických a 63 e-mailových intervencí.
Klienti dle věku a pohlaví:
děti: 0–12: děvčata – 4 13–18: děvčata – 9
chlapci – 6
chlapci – 4
celkem: 23 13%
Z praxe se ukazuje, že u mladších dětí je více
klientů mezi chlapci, ale je potřeba dodat, že
iniciátorem je většinou jejich matka. U starších
dětí naše služby využívají spíš děvčata, která
nás vyhledají většinou sama.

Ukončení spolupráce:
n Po vzájemné domluvě
n Klient ukončil práci sám
n Jednorázové poradenství
n Spolupráce pokračuje

79
27
26
44

45
15
15
25

%
%
%
%

ženy:

19–35: 35
20 %
36–50: 53
30 %
nad 50: 7
4%
celkem: 95
54 %
U žen i nadále zůstává nejsilnější skupinou
skupina středního věku, kdy ženy nejvíce řeší
problémy rodinného charakteru.
muži:

19–35: 15
8%
36–50: 18
10 %
nad 50 3
2%
celkem: 36
20 %
V roce 2009 jsme zaznamenali zvýšený zájem
o služby ze strany mužů, což je vnímáno jako
velmi pozitivní jev.
anonymní klienti:

22

13%
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3 Sluby spoleènosti
3/3 Poradenské centrum pro dìti a mláde
3/3 s naøízenou ústavní výchovou
Předmět činnosti služby – cíle:
Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou v Chrudimi poskytuje
poradenství, výchovně-vzdělávací činnosti
a aktivity umožňující sebepoznání a porozumění druhým lidem, zvládání konfliktních situací, zlepšení komunikačních dovedností a aktivity k naplnění volného času. Tyto služby jsou
poskytovány ohroženým a znevýhodněným
dětem v pardubickém regionu. Poradenské
centrum pomáhá připravovat děti z dětských
domovů a výchovných ústavů na samostatný
život, vede je k vlastní odpovědnosti a snaží
se předcházet problémům, například nedokončení školní docházky.
Nabídka služeb:
• Víkendové pobyty zaměřené na všestranný
rozvoj osobnosti – náplní víkendových pobytů je poradenství, individuální a skupinová
terapie, zátěžové vycházky, relaxační techniky, arteterapie, terapeutická komunita, skupinová sezení – skupinové diskuze, nácvik
konkrétních dovedností atd.
• Skupina osobnostního rozvoje, která je
zaměřena na změnu chování, na získání vědomostí, dovedností a návyků a na poznání
sebe sama.
• Práce v terénu – v dětských domovech (DD)
nebo ve škole.
• Poradenství formou telefonu, e-mailu, ICQ
nebo osobní konzultace.
• Následná péče pro bývalé klienty a mladé
lidi, kteří už z DD odešli.
• Jednorázové akce, sebezkušenostní akce,
prázdninové pobyty, setkávání dětí, výjezdy
a výlety.
Cílová skupina:
Poradenské centrum je určeno především pro
děti a mládež z dětských domovů a výchovných ústavů, ale také pro ostatní děti ve věku
od 10 do 20 let, které pocházejí převážně
z pardubického regionu. Do Poradenského
centra jsou vybrány děti, které nejezdí na
pobyty domů a u kterých se předpokládá, že
se po odchodu z dětského domova nebudou
mít kam vrátit.
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Kontaktní údaje:
Poradenské centrum
Novoměstská 960, 537 01 Chrudim
tel/fax: 469 625 121
e-mail: poradna@pestalozzi.cz
www.otevridvere.cz
ICQ: 584546876, 485172875
vedoucí služby: Mgr. 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 2009 a dosažené
výsledky:
• Proběhlo 9 sociálněterapeutických víkendových pobytů, jejichž náplní byla zejména
příprava na život, rozvoj osobnosti a sociálněterapeutické činnosti atd.
• Návštěvy v zařízeních – terénní činnost probíhala dle aktuálních potřeb klientů a spolupracujících zařízení. Náplní terénní činnosti je
poradenství a rozhovory s klienty v zařízení
ústavní výchovy nebo v jiných místech v
terénu.
• Uskutečněno bylo 16 setkání skupiny
osobnostního rozvoje, která se zaměřují především na rozvoj osobnosti v podmínkách
menší skupiny v PC v Chrudimi.
• Doprovázení – následná péče probíhala se
třemi klienty, kteří potřebují podporu a poradenství po skončení ústavní výchovy.
• Pravidelně v průběhu celého roku docházelo
k častým kontaktům s klienty PC v rámci
poradenství formou e-mailu, ICQ a telefonu.
• Proběhly dvě jednorázové akce – předvánoční setkání dětí spojené s diskotékou
v klubu Agora Chrudim a sebezkušenostní
vodácká akce na Sečské přehradě.
• Byl zrealizován jeden týdenní prázdninový
pobyt pro klienty PC v Janských lázních,
akce byla prezentována v regionálním tisku.
• Na jaře roku 2009 se Poradenské centrum
přestěhovalo do nového sídla na adrese
Novoměstská ulice, č.p. 960 a byl přijat nový
pracovník – speciální pedagog Bc. Tomáš
Potůček.
• Poradenské centrum uspělo v dotačním
řízení nadace NROS, sbírky Pomozte dětem,
a získalo tak 300 tisíc Kč. Tyto prostředky
umožní zintenzívnit poskytované služby,

zrealizovat více víkendových pobytů a jednorázových akcí.
• V rámci regionu spolupracovalo PC v roce
2009 s 10 zařízeními ústavní výchovy a mimo region s 1 zařízením ústavní výchovy
(DD, DDŠ, VÚM). PC spolupracovalo s pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí obcí s rozšířenou působností Pardubického
kraje a Krajským úřadem Pardubice, se
školami (OU Chroustovice) a s dalšími
neziskovými organizacemi (např. Amalthea,
Šance pro tebe, Rozmarýna).
• Poradenské centrum jako nízkoprahové
zařízení se stalo členem pracovní skupiny
Pražec 08, která sdružuje nízkoprahová zařízení Pardubického kraje.

Počty intervencí (30 minut) a kontaktů
(10 minut) za rok 2009 v rámci jednotlivých
forem péče o uživatele v PC:
n Práce v terénu (284)
3%
n Skupina osobnostního rozvoje (648) 8 %
n Víkendová sociálněterapeutická
činnost (7144)
82 %
n E-mail, ICQ, SMS kontakty (593)
7%

Počet klientů v roce 2009:
32 + 3 následná péče
Počet intervencí:
Skupina osobnostního rozvoje – 648 intervencí
Návštěvy v terénu a ambulantně v PC –
284 intervencí
Telefon + SMS – 82 intervencí
E-mail – 511 intervencí
Víkendové sociálněterapeutické pobyty –
(9 pobytů) – 7144 intervencí
Celkem – 8076 intervencí a 593 kontaktů
Vize a plány:
• Rozšířit nabídku služeb o semináře pro
dospívající mladé lidi z dětských domovů zaměřené na zvyšování sociálních kompetencí.
• Rozšířit počet klientů.
• Zvýšit frekvenci setkávání s klienty v terénu.
• Navázat užší spolupráci se zařízeními ústavní výchovy.

Počty uživatelů Poradenského centra v roce 2009 dle jednotlivých zařízení ústavní
výchovy:
n VÚ Kutná Hora (1 uživatel)
3%
n DD Polička (2 uživatelé)
6%
n DD Dolní Čermná (2 uživatelé)
6%
n DD Holice (1 uživatel)
3%
n DDŠ Králíky (2 uživatelé)
6%
n DD Potštejn (1 uživatel)
3%
n DDŠ Hrochův Týnec (5 uživatelů) 13 %
n VLO Přestavlky (7 uživatelů)
19 %
n DDŠ a VÚ Kostomlaty p. Milešovkou
(1 uživatel)
3%
n VÚ Brandýs nad Orlicí (2 uživatelé) 6 %
n DD Moravská Třebová (3 uživatelé) 9 %
n DD Pardubice (5 uživatelů)
14 %
n Následná péče (3 uživatelé)
9%

Chtìli bychom podìkovat za spolupráci
vem zaøízením ústavní výchovy, zvlátì pak Mgr. Radimovi Sedláèkovi za
obìtavou a záslunou práci s dìtmi, za
vstøícný postoj a výbornou kooperaci.
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3 Sluby spoleènosti
3/4 Odborné sociální poradenství  Ambulantní péèe
• sociální výcviky – jednotlivé programy jsou
upraveny dle individuálních potřeb klienta
nebo na základě provedené diagnostiky
a stanoveného individuálního plánu
• víkendové výcvikové pobyty

Služba Odborné sociální poradenství je registrována od 1. 1. 2009.
Předmět činnosti služby – cíle:
• pomoci připravit klienty na vstup do samostatného života
• dlouhodobě pomáhat při obnovení nebo
upevnění kontaktu s přirozeným sociálním
prostředím – řešení mezilidských vztahů
• naučit klienty, kde a jak vyhledat pomoc
• usilovat o znovuzapojení klientů do společnosti a tím zvýšit kvalitu života nebo alespoň
zabránit zhoršování nepříznivé životní situace
• poskytovat preventivní, průběžnou i následnou pomoc
• udržovat a zvyšovat kvalitu služeb
Nabídka služeb:
• poskytování poradenských služeb (individuální, skupinové, telefonické, e-mailové)
– odborné poradenství v jakékoli těžké životní situaci
– pomoc při hledání bydlení a zaměstnání
– příprava na vstup do zaměstnání – pracovní poradenství – vyhledávání pracovních
míst, práce s internetem, psaní životopisu
atd.
– pomoc při řešení finanční situace
– pomoc při sestavování žádostí o splát-
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kové kalendáře, jednání s exekutory, se
společnostmi vymáhajícími dluhy, příprava
rodinného rozpočtu atd.
– doprovod – pomoc při jednání na úřadech,
pomoc při obstarávání osobních záležitostí
např. při zajištění dokladů totožnosti, vyřizování sociálních dávek, registrace na ÚP,
pomoc při prosazování oprávněných zájmů
či práv klienta, seznámení se sociálněprávními institucemi
– pomoc při zprostředkování kontaktu se
sociálním prostředím
– návštěvy v rodinách klientů
– spolupráce s dalšími institucemi
– prevence možných rizik týkajících se současného způsobu života klientů
• sociálněterapeutická práce
– sociálněterapeutická práce s klienty PMS
– podpůrná terapie pro rodiny mladistvých
klientů
– poradenství v oblasti řešení vztahových
problémů partnerů
– terapeutická činnost s dětmi klientů i klienty, kteří v minulosti opustili DD
• psychoterapie
– pracovní terapie – osvojení si základních
pracovních návyků
• činnosti výchovné a vzdělávací (semináře,
přednášky)

Cílová skupina:
Služba je určena klientům:
• všech věkových kategorií, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, kterou nedokáží sami
řešit,
• jejichž životní návyky a způsoby jednání vedou ke konfliktu se společností,
• kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženi (např. závislost, bezdomovectví atd.),
• kteří po dosažení zletilosti odcházejí z výchovných ústavů, dětských domovů, nebo
nefunkčních rodin a nenabízí se jim žádné
zázemí a pomoc,
• kteří žijí v sociálně vyloučených komunitách,
• bývalým klientům Domů na půli cesty,
• klientům Probační a mediační služby (pachatelům trestné činnosti nebo po výkonu
trestu),
• osobám v krizi.
Služba není určena:
• osobám, které jsou momentálně pod vlivem
návykových látek,
• osobám nevidomým, neslyšícím, pokud jsou
bez doprovodu tlumočníka.
Kontaktní údaje:
Odborné sociální poradenství „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
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
popř. dle potřeby klientů (záleží na individuální
domluvě s klientem)
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PARDUBICKÝ KRAJ

MĚSTO CHRUDIM

3
Shrnutí činnosti v roce 2009 a dosažené
výsledky:
• Činnost služby v roce 2009 výrazně ovlivnil
nedostatek financí na počátku roku. Z tohoto
důvodu byly služby poskytovány v omezeném režimu.
• Od ledna 2009 byl projekt Ambulantní péče
zaregistrován na KÚ Pardubice, jako sociální služba Odborné sociální poradenství.
Rozšířila se tím cílová skupina i nabízené
služby. Služba OSP je poskytována bez
ohledu na věk klientů. Dříve byly služby
poskytovány pouze klientům od 18 do 30 let
věku.
• Nejčastěji byly v letošním roce řešeny problémy se zadlužeností, ztrátou zaměstnání
a rodinné (vztahové) problémy.
• I přes omezený počet financí se uskutečnil
1 víkendový výcvikový pobyt.
• Ve spolupráci s PMS probíhala sociální
šetření v rodinách klientů. Několika klientům
PMS byla nabídnuta podpůrná terapie i pro
jejich rodinné příslušníky.
• V průběhu celého roku se konaly výcvikové
semináře na různá témata z oblastí: pracovního práva – živnost a podnikání, orientace
ve světě práce; trestního práva – prostituce,
nelegální práce, podvod, umíte svědčit, jak
se nestát obětí trestného činu; rodinného
práva – nežádoucí výchovné postupy a rizikové faktory ovlivňující vývoj dítěte, strom
života – rodokmen, vedení domácnosti,
vyživovací povinnost. Dále pak přednášky na
téma: Vztahové problémy, Láska a sex, co
mají společného, Druhy trestů, a psychohry
na posílení psychické odolnosti: Moje jméno
jako program, Hra na posílení paměti – vědecká přísloví, Reklama na sebe. Etiketa,
korespondence, svatba, zdravý životní styl.
Všechny tyto aktivity zajišťovali odborní
pracovníci Odborného sociálního poradenství
„Ambulantní péče“.
• Od října 2009 jsou klientům jednou týdně
poskytovány bezplatně i služby právníka.
• Prohloubila se spolupráce s MÚ Chrudim,
zejména s pracovnicemi z oddělení dávek
v hmotné nouzi.
• I nadále probíhala spolupráce s PMS, VZP,
ÚP a nestátními neziskovými organizacemi.

Nejčastěji se vyskytující problémy klientů:
• problémy s dluhy – nárůst oproti loňskému
roku o 40 %
• hospodaření s finančními prostředky
• najít si zaměstnání
• ztráta bydlení – rodinného zázemí
• vztahové problémy
• výchovné problémy dětí
• problém se závislostí
• nezodpovědný přístup k plnění povinností
(nepřebírání pošty – dluhy, upomínky)
• nízké sebevědomí
Výhled do roku 2010:
Navázat užší spolupráci s pracovnicemi PDZ
(Péče o duševní zdraví).
Prohloubit spolupráci s institucemi a nestátními neziskovými organizacemi.
Rozšířit poskytování poradenských služeb
i o poradenství pro rodinné příslušníky klientů.
Vytvořit nové letáky Odborného sociálního
poradenství „Ambulantní péče“.

Odkud klienti přišli:
n Probační a mediační služba 12
n Dětské domovy, ústavy
9
n Ostatní
50

17 %
13 %
70 %

Zakázka:
n Dluhy
n Rodinné vztahy
n Práce
n Bydlení
Z toho více zakázek najednou:

31
15
14
11
59

44 %
21 %
20 %
15 %
83%

Pohlaví klientů:
n Muži
n Ženy

29
42

41 %
59 %

Statistika:
V tomto roce byla služba poskytnuta 71 klientům. Oproti loňskému roku převládá počet žen
nad muži.
V roce 2009 bylo klientům poskytnuto 2.445
intervencí, z toho: 2 408 intervencí v kanceláři, 24 intervencí v terénu a 13 intervencí bylo
poskytnuto anonymním uživatelům.

Věk klientů:
n 16–18 let
n 18–26 let
n 26–36 let
n 36–50

1
19
24
27

1
27
34
38

%
%
%
%

V tomto období byla zajištěna prezentace
služby jednak formou osobní a jednak formou
písemné prezentace.
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3 Sluby spoleènosti
3/5 Dùm na pùli cesty Havlíèkùv Brod
nejen pracovní náplně a pracovních vztahů, ale
celkové oblasti osobního života klienta. Dále
jsou tyto aktivity rozšířeny o sociální poradenství a trénink dovedností, které kladou důraz na
samostatnost, zvyšování sebevědomí a schopnost obstát v podmínkách běžného života.
Hlavním nástrojem je záměrné působení
na klienta zaměřené na získávání a rozvoj
psychosociálních dovedností, sociálních kompetencí, praktických dovedností (vaření, úklid,
komunikace s úřady, vyplňování žádostí, složenek…) a psychoterapie.
Dále jsou poskytovány tyto služby: trénink
sociálních dovedností, pomoc při hledání zaměstnání a jeho udržení, vytvoření podmínek
k dosažení nejvyššího vzdělání, pomoc při vedení domácnosti, pomoc při řešení bytové otázky,
odborná pomoc terapeuta a sociální pracovnice.

Předmět činnosti služby – cíle:
Posláním pobytové služby Dům na půli cesty
Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým lidem bez rodinného
zázemí, aby dokázali lépe uspět v samostatném životě a to s respektem k jejich právům
a s přihlédnutím k individuálním potřebám.
Krátkodobé cíle:
• řešení akutní krizové situace
• podpora v navazování mezilidských vztahů,
obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
• využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
• rozvoj nebo udržení sociálních dovedností
• zvládání a práce s emocemi
• budování, rozvoj a zvyšování pracovních
návyků a dovedností
Dlouhodobé cíle:
• integrace osob dlouhodobě umístěných v zařízeních ústavní výchovy
• odborné a intenzivní působení na osobnostní
rozvoj
• trénink, rozvoj a zvyšování odpovědnosti
a samostatnosti
• prevence sociálněpatologických jevů
• řešení bytové otázky

Nabídka služeb:
Služba DPC v Havlíčkově Brodě byla zahájena roku 2004 a během svého působení
poskytla odbornou pomoc řadě klientů.
Pobytová služba je poskytována v bytě 3 + 1
(2lůžkových pokojích) po dobu zpravidla
nepřesahující 1 rok. V případě studentů lze
pobyt prodloužit do doby ukončení studia.
Ostatní případy jsou individuálně posuzovány.
Poplatek za poskytování sociální služby činí
2.000 Kč/měsíc nebo 65 Kč/den.
Kapacita zařízení: 4 lůžka.
Zájemce vstupuje do služby dobrovolně.
Společně s pracovníkem mapuje své potřeby
a problémové oblasti a sestavuje plán činností
k naplnění daných cílů. V průběhu služby
klíčový pracovník s klientem individuálně plánuje a vyhodnocuje cíle, respektive jednotlivé
kroky, které vedou k řešení dané situace,
navrhuje možné postupy.
Těžištěm práce je podpora samostatnosti mladých lidí, zvyšování jejich sebevědomí, pomoc,
aby obstáli v podmínkách běžného života,
předcházení osamělosti a rizikovému chování.
Klient služby je podrobně seznámen s pravidly
a principy poskytovaných služeb.
Základní aktivitou je především získávání sociálních a pracovních dovedností týkajících se
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Cílová skupina:
Mladí lidé (18–26 let) odcházející ze zařízení
ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče
• vyrůstající bez podpory a péče své rodiny,
• v nepříznivé životní situaci, která jim znemožňuje nebo ztěžuje vstup do samostatného života ve společnosti,
• kteří nehledají pouze ubytování,
• kteří jsou schopni samostatného pohybu bez
pomoci druhé osoby,
• bez závislosti na alkoholu, drogách, gamblingu,
• bez duševního onemocnění.
Kontaktní údaje:
Služba je poskytována na adrese:
Dům na půli cesty
Beckovského 1882
580 01 Havlíčkův Brod
Telefon: 569 426 717
Mobil: 775 592 930
e-mail: dpchb@seznam.cz
www.pestalozzi.cz
vedoucí služby: Bc. Zuzana Kalvodová Dymáčková
Provozní doba:
Ubytování je poskytováno nepřetržitě, ostatní
služby jsou poskytovány v pracovních dnech,
případně dle individuální dohody.
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3
Shrnutí činnosti v roce 2009 a dosažené
výsledky:
Vzhledem k nejisté finanční situaci musela být
služba DPC začátkem roku 2009 ukončena,
znovu byla zahájena 1. 6. 2009.
DPC v Havlíčkově Brodě spolupracuje s řadou
státních i nestátních organizací, kterým patří
velké poděkování a bez jejichž podpory a pomoci by bylo nesnadné či nemožné službu
nabízet (zejména MPSV, KÚ Vysočina a město Havlíčkův Brod).
Pozitivně lze hodnotit především intenzivní
jednání s kurátory pro mládež, OSPOD
a dětským domovem o možnosti víkendových
návštěv nezletilého sourozence s nařízenou
ústavní výchovou u klienta v DPC.
Klienti se pravidelně účastnili komunit – tzv.
„kafáren“ se zaměřením na sebereflexi.
Proběhly semináře na téma „Systém sociálního zabezpečení v ČR včetně úvodu do zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů“, dále „Tři pilíře sociálního zabezpečení v ČR a jejich legislativní
rámec“ a „Náročné životní situace“.
V Havlíčkobrodském deníku byl v srpnu zveřejněn článek, který informoval čtenáře o znovuotevření služby Domu na půli cesty. V prosinci
byli čtenáři seznámeni s aktivitami a činnostmi
vedoucími k nezávislému životu klientů.
Poděkování patří nadacím, které podpořily
službu DPC v Havlíčkově Brodě, nebo přímo
klienty této služby. Jedná se především o:
• Nadační fond J aT, který poskytl finanční
příspěvek na výměnu oken v bytě, v němž
je poskytována služba DPC
• Nadaci Taťány Kuchařové, Krása pomoci,
která podpořila 2 klienty v možnosti absolvování kurzu autoškoly a získání tak řidičského
oprávnění skupiny B
• Nadaci dětem Terezy Maxové za finanční
podporu na mzdové prostředky

Počet klientů v roce 2009: 4
Odkud klienti přicházejí:
n Výchovný ústav
25 %
n Dětský domov
25 %
n Ulice (ústavní výchova v minulosti) 50 %

Pohlaví uživatelů:
n Muži
n Ženy

Kam klienti odcházeli:
n Návrat do rodiny
n Jiné

Pozice klientů během služby:
n Student
n Zaměstnaný
n Nezaměstnaný

50%
40%
10%

Věková struktura klientů:
n 18–19 let
n 20–21 let
n 22–23 let

50%
40%
10%

100 %
0%

75 %
25 %

Vize a plány:
• Rozšíření služby DPC (pro kapacitu 8 lůžek, 2 byty) a v souvislosti s tím o jednání
s městem Havlíčkův Brod ve věci bytové
podpory.
• Rekonstrukce kuchyně.
• Realizace plánovaných stáží a exkurze z výchovných ústavů a dětských domovů z kraje
Vysočina.
• Získání 3letého financování projektu z kraje
Vysočina.

16

Výroèní zpráva 2009
Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

4 Zpráva auditora
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4
Jednotlivé sluby
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5 Pøehled hospodaøení
5/1 Rozvaha  sestavená k 31. 12. 2009 v tis. Kè
AKTIVA

Stav 1. 1. 2009

Stav 31. 12. 2009

4 510

4 942

37

37

–37

–37

III. Dlouhodobý hmotný majetek

6 164

7 261

IV. Dlouhodobý finanční majetek

1 664

664

–2 832

–2 983

B. OBĚŽNÁ AKTIVA

207

946

I. Zásoby

110

150

95

74

–19

710

21

12

5 203

5 888

Stav 1. 1. 2009

Stav 31. 12. 2009

A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM

4 850

5 098

I. Jmění celkem

4 830

5 057

20

41

353

790

33

25

II. Jiná pasiva

320

765

ÚHRN PASIV

5 203

5 888

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

V. Oprávky dlouhodobému hmotnému majetku

II. Pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek
IV. Přech. účty aktivní
ÚHRN AKTIV

PASIVA

II. Výsledek hospodaření
B. CIZÍ ZDROJE CELKEM
I. Krátkodobé závazky

Zdroje financování:
n Poplatek za poskytovanoou službu 2 %
n Tržby
2%
n Ministerstva, státní úřady
57 %
n Kraj, obce
31 %
n Dary
8%
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5
5/2 Výkaz zisku a ztráty  sestavený k 31. 12. 2009 v tis. Kè
Činnost
hlavní

hospodářská

celkem

A. NÁKLADY

8 658

28

8 686

I. Spotřebované nákupy celkem

1 047

0

1 047

Spotřeba materiálu

810

0

810

Spotřeba energie

237

0

237

1 751

28

1 779

136

0

136

88

0

88

0

0

0

1 527

28

1 555

566

0

5 665

Mzdové náklady

4 276

0

4 276

Zákonné sociální pojištění

1 372

0

1 372

Zákonné sociální náklady

17

0

17

44

0

44

Dary

28

0

28

Jiné ostatní náklady

16

0

16

151

0

151

151

0

151

8 658

28

8 686

II. Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem

IV. Ostatní náklady celkem

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

Činnost
hlavní

hospodářská

celkem

8 652

75

8 727

304

75

379

Tržby z prodeje služeb

304

75

379

II. Ostatní výnosy celkem

26

0

26

0

0

0

Jiné ostatní výnosy

26

0

26

III. Přijaté příspěvky celkem

611

0

611

Přijaté příspěvky (dary)

611

0

611

IV. Provozní dotace celkem

7 711

0

7 711

Provozní dotace

7 711

0

7 711

VÝNOSY CELKEM

8 652

75

8 727

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

–6

47

41

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

–6

47

41

B. VÝNOSY
I. Tržby za vlast. výk. a zb. celkem

Úroky

20

Výroèní zpráva 2009
Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

6 Sponzorské dary
Podìkování za pomoc a spolupráci v roce 2009
Fondy EU, SROP

Šeda Michal

Nadace OKD

Kučera Zdeněk

Nadace Terezy Maxové dětem

MPSV ČR

Kosmák Petr

NROS – Pomozte dětem

Kraj Vysočina

Holubová Soňa

Nadační fond J&T

Pardubický kraj

Zavoralová Olga

Nadace Charty 77

Město Chrudim

Šíp František

Nadace Naše dítě

Tvrdík Pavel
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ČEPS, a. s.

Blehová Iveta

Primus CE, s. r. o.

Pochobradská Radka

Iveco Czech Republic, a. s.

Andrášková Jana

Tesco Stores ČR, a. s.

Plecháčková Zdeňka

Citibank Europe, plc

Popovič Miloslav

Procter & Gamble Czech Republic, s. r. o.

Prokelová Vilma

FAMOS Chrudim, v. o. s.

Tvrdíková Zuzana

TACO Chrudim, s. r. o.

Kučerová Petra
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1 About the company
1/1 Managing authorities
Managing board:
JUDr. Olga Zavoralová, notary
managing board chairman

Supervisory board:
MUDr. Tamara Haltuchová, doctor
supervisory board chairman

Ing. Dita Kosmáková, economist
managing board member

Ing. Ivan Pištora, consultant
supervisory board member

Ivan Hlas, musician
managing board member (since 30. 10. 2009)

Mgr. Vilma Prokelová, marketing manager
supervisory board member

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
Bank details:
Citibank Europe plc
500 955 0001/2600

Lucie Vondráčková
managing board member (until 30. 10. 2009)

Managing board

Supervisory board

Company director

Halfway-house
Hrochův Týnec

Halfway house
Havlíčkův Brod

Crisis center Svitavy
(preparation in progress)

Crisis center Chrudim,
Complex care of domestic
violence victims

“Ambulatory care”
Chrudim

Consulting center for children and youth
placed in the institutional education facilities
Chrudim

1/2 History
1992
Nadace Návrat established. The foundation
was registered at Municipal Office in Chrudim.

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

2007
New project established – Complex care of
domestic violence victims (supported by Financial mechanisms EHP/Norska).

2002
New project established – New way, healthy
life style.

2008
Reconstruction of Halfway house Hrochův
Týnec.

1995
Halfway house project established.

2004
New projects established – Jupiter Chrudim
and Halfway house Havlíčkův Brod.

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

2005
New project established – Consulting center
for children and youth placed in the institutional education facilities (supported by PHARE
EU).

2009
Halfway house facility received the Quality
award in social care.
Purchase of the new flat for Halfway house
Havlíčkův Brod.
Preparation for establishment of Crisis center
in Svitavy.

2000
Opening of the second Halfway house in
Hrochův Týnec.

2006
New project established – Ambulatory care
(supported by SROP EU).

1994
Decision to rename the organization was
made. Nadace Návrat assumed the name of
an important humanism educator J. J. Pestalozzi (1746 –1827).
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1
1/3 Mission
Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. (Public
Benefit Company) is a non-governmental,
non-profit organization providing psychosocial, 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 Halfway houses in Pardubice region
(Hrochův Týnec, Chrudim) and Vysočina region (Havlíčkův Brod). Crisis center in Chrudim,
Complex assistance to victims of domestic
violence in Chrudim, Consulting center for
children and youth placed in the institutional
education facilities in Chrudim and outreach
programs “Ambulatory care” in Chrudim

1/5 Target group
• children and youth placed in the institutional
education facilities, 10–20 years old
• youth after leaving institutional education,
19–26 years old
• people in urgent crisis situation, men women, children, no age restrictions
• victims of domestic violence, men women,
children, no age restrictions

• youth endangered by socially negative phenomena

• to find solution to urgent crisis situations
• to stabilize victim‘s situation in a crisis situation
• to integrate clients into society
• to develop or maintain social skills
• to restore clients‘ self-assurance
• to increase self-respect and self-confidence
• to remove mental blocks and traumas
• to create a situation overview

•
•
•
•
•

• respecting Declaration of Basic Rights,
ethics codes
• free choice, voluntariness
• possibility to ask for help any time
• sufficient information
• individual approach
• respecting confidentiality
• both-way contract

•
•
•
•

1/6 Goals

1/7 Principles

to change stereotypes
to remove possible feelings of guilt
to create a self-image
to strengthen emotional bonds
to restore communication with the environment (improving social communication,
assertiveness)
• to participate on a public life
• to prevent social-pathological phenomena

dignity
equality
privacy
self-fulfillment
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2 Projects
2/1 Halfway house Hrochùv Týnec

Mission – goals:
To support clients‘ independence, to increase
their self-confidence, to help them withstand
ordinary life conditions, to prevent loneliness
and risk behavior.
Service portfolio:
Halfway houses provides following services:
social skills training, help with finding a job,
providing conditions to achieve the highest
education possible, help with housekeeping,
housing problem solution, professional therapeutic and psychological assistance.
Requirements for admission are voluntariness
and active approach to solution of one‘s respective situation. Accommodation service is
provided in family houses (double bedrooms)
usually for time period not exceeding 1 year.
For students the accommodation can be
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extended until graduation. Other cases are
considered individually.
Fees for providing social services:
2,000 CZK/month or 65 CZK/day. If the service is provided to a parent with an infant child,
the fees are 600 CZK/month or 20 CZK/day
for each child.
Facility capacity: 12 beds
Target group:
Teenagers (16 –18 years old) and young
people (19–25 years old) leaving institutional
education facilities or foster care
• growing up without family support
• in an unfavorable life situation which prevent
them from entering independent life in a society
• who are not looking just for accommodation

Nositel Ceny kvality
v sociální péči

• who are able to move independently without
assistance of the second person
• not addicted to alcohol, drugs, gambling
• not mentally ill
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 continuously,
other services are provided in regular weekdays opening hours.
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Summary and achieved results:
Halfway house Hrochův Týnec facility services
are provided for 14 years. We provided help
to many clients who would have difficulties
finding the right way without professional help.
Everyday work with clients is based on professional skills of experienced team working
under quality supervision.
22 clients used our services this year. Aside
from everyday social work with clients we deal
with his personal grow via individual planning
which help everyone to efficiently fulfill his/her
needs and help to adapt into society. Facility
is not a closed community, clients are allowed
to meet their friends and family.
We use individual and group therapies, different methods such us seminars, group sessions, art therapies, ergo therapies etc.
14 clients left the facility in 2009. They managed to “stand on their own feet”, found their
own apartment and work. Some of them are
successful, some have difficulties with coping
with everyday life. Those may use our help
via ambulatory care.
We managed to start cooperation with volunteer workers (legal advice) which expanded
current service portfolio.
Halfway house facility was nominated for
Quality award for social service providers
in January. Our facility won this nationwide
project looking for the best social service providers in June.

Chrudim and other supporting our activities for
many years. With their help we have a chance
to achieve better results, to increase clients‘
chances and to help more efficiently.
For example we did not have resources to obtain driving license for our clients. The cost is
too high for most of them but driving license
increase their chance to find a job. This year
it was possible thanks to Nadace Charty 77.
Five clients were supported this way.
Clients created Christmas and Easter holiday
decorations during art therapies and ergo therapies. These items were offered at Citibank
Prague and Brno in a Charity exhibition.
Telefonica O2 Pardubice joined the exhibition
in 2009. Total profit in 2009 was 51 310 CZK.
A social-therapeutic stay in Pusté Žibřidovice
took place this year. The goal was to move
clients away from everyday stereotype of their
environment, group social psychotherapy and
spare time activities.
Both facility houses were redecorated in June.
New carpets and new beds were bought to
several rooms. Also new washing machines
were bought to replace the former ones from
2000–2001.
Česká Spořitelna offered discarded phones
for 1 CZK/piece which will be available to our
organization.

A contract with Pardubice region was signed
at the end of 2009. This contract will ensure
providing our services for three years.
We cooperated with new organizations –
Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci, Nadace Educa, Nadace Táta a Máma,
Amalthea. We closely cooperate with organization interested in internships and
experience exchange, e.g.: Halfway house
Ostrava, Halfway house Žamberk, Halfway
house Havlíčkův Brod, Municipal office Hradec
Králové etc.
We very much appreciate our cooperation
with Nadace Charty 77, Pardubice region,
Ministry of labour and social affairs, the city of
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2/2 Crisis center
Service portfolio:
Ambulatory services:
• crisis intervention via phone (469 623 899)
• e-mail consultations – kc@pestalozzi.cz,
jupiter@pestalozzi.cz
• direct crisis intervention
• social counseling
• legal counseling
• psychological care and psychotherapy
• relaxation
• background for self-help groups (based on
interest)
• cooperation with domestic violence victims
• program for domestic violence offenders
• accompanying and support in dealing with
offices based on clients‘ needs (municipal
offices, police, courts etc.)
Residential services:
• residential program for domestic violence
victims on a secured address – for 6 months
Other services:
• lectures for general public, schools, institutions and organizations
• literature from our library is available for
public
Services are provided free of charge and
anonymously if clients wish so. In case of
residential services clients pay part of accommodation costs.
Target group:
• no age restriction
• direct and indirect domestic violence victims
• individuals, pairs, whole families
Crisis center provides its services since 2001.
New service Professional social counseling
was registered 1/1/2009.
While crisis help is aimed on clients in an
acute crisis situation, to find the solution that
cannot be postponed, professional social
counseling is aimed on clients in a difficult life
situation that does not mean danger to their
lives but it is necessary to be solved in order
not to get client in conflict with society. Both
services are provided while respecting clients‘
choice.
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Main mid-term goals:
• to stabilize client in a crisis situation
• to create an situation overview
• to create a self-image
• to strengthen emotional bonds
• to restore clients self-assurance
• to increase self-respect and self-confidence
of domestic violence victims
• to remove mental blocks and traumas
• to work with feeling of guilt

Service is not provided to people addicted to
drugs and alcohol.
Facility address:
Krizové centrum
Štěpánkova 108
537 01 Chrudim
Tel: 469 623 899
e-mail: kc@pesetalozzi.cz
jupiter@pestalozzi.cz
facility supervisor: Mgr. Lenka Svobodová
(until 31. 12. 2009)
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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
(may be arranged according to clients‘ needs)
Summary and achieved results:
• main activity was the individual care for persons in difficult life situations
• interactive lectures “Domestic violence”
- students and pupils on various primary
and secondary schools were informed about
domestic violence signs and risk factors
• regular participation at case management,
interdisciplinary cooperation at several clients‘ cases
• an interview about Crisis center was conducted with the Czech radio Pardubice
• in cooperation with prevention department
in Svitavy we presented our activities to
teachers who voluntarily work with socially
disadvantaged children
• participation at interdisciplinary team meeting
with Police of the Czech Republic regarding
domestic violence
• professional support for university students
(based on demand)
• 2 programs were started in the field of
family sanitation: Safe meetings – parents
meeting their children and Adaptation mode

Statistics:
176 clients used our services in 2009. 26 clients contacted us once, in most cases in
order to understand the situation and learn
about how to address the situation. 22 clients
decided to use our services anonymously.
40 clients contacted us regarding domestic
violence, 3 clients and 6 children used the
residential service. In total 835 consultations
took place, i.e. 5 consultations per client. We
provided Crisis help to 37 of 147 newly registered clients.
We cooperated with 4 domestic violence offenders in Partnership violence. We stop working with two of them whilst we continue with
the other two. 5 cases were included in Safe
meetings project when we helped parents and
children to restore relationship which were
impaired due to long separation, mostly due
to parents divorce.
Adaptation mode was set by court in one case, once we were asked by the parents.
Aside from personal care, 52 telephonic and
63 e-mail interventions took place.

Visions and plans for 2010:
• expanding lectures offer based on demand
from previous feedback
• creating new children support group
• creating new Crisis center contact place
(branch office) in Svitavy
• new service registration – Asylum house for
victims of domestic violence
• Adaptation mode – methodology verification
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3/3 Consulting center for children
and youth placed in the institutional education facilities
Mission – goals:
Consulting center for children and youth
placed in the institutional education facilities
provides counseling, educational activities
such as self-knowledge, coping with conflict
situations, improving communication skills
and spare time activities. These services are
provided to endangered and disadvantaged
children from the Pardubice region. It helps
to prepare children from children homes and
educational facilities for independent life, lead
them to their own responsibility and tries to
prevent issues such as not finishing school
attendance.
Service portfolio:
• weekend stays aimed on character development – counseling, individual and group
therapy, relaxation techniques, art therapy,
therapeutic community, group discussions,
particular skill training etc.
• group of personal development prepared to
change behavior, gain knowledge, skills and
habits and to know oneself
• visits – in children‘s homes or in school
• counseling via phone, e-mail, ICQ or personal consultations
• subsequent care for former clients and
young people who already left children‘s
homes
• self-experience actions, holiday stays, children meetings, trips
Target group:
Consulting center is designed for children and
youth from children‘s homes and educational
facilities as well as for other children aged
10–20 not only from Pardubice region but
other regions too. Children who do not return
home and based on expectation that they will
have nowhere to go after leaving the children‘s home.
Facility address:
Novoměstská 960, 537 01 Chrudim
tel/fax: 469 625 121
e-mail: poradna@pestalozzi.cz
www.otevritdvere.cz
ICQ: 584546876, 485172875
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Team:
Social worker / facility supervisor –
Mgr. Šárka Bryknerová
Special educator – Bc. Tomáš Potůček
Special educator – Mgr. Jiří Maléř
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 and achieved results:
• 9 social-therapeutic weekends – preparation
for life, personality development, social-therapeutic activities etc.
• facility visits – out-reach activity based on
clients and cooperating facilities needs.
Out-reach activity consists of counseling
and conversation with clients in institutional
education facilities.
• 16 meetings of personal development group
which are aimed on personality development
in small group in Chrudim
• accompanying – subsequent care for 3 clients who need support and counseling after
leaving institutional education
• regular counseling via e-mail, ICQ and phone
• 2 specific activities– children meeting and
discotheque at Agora club in Chrudim and
self-experience activity at Seč dam
• 1 week stay at Janské lázně, this activity
was presented in the local press
• Counseling center moved to a new location
Novoměstská ulice 960 in spring 2009.
Special educator Bc. Tomáš Potůček was
hired.
• Counseling center succeeded in grant administration of NROS foundation and received
300 000 CZK. These resources will help to
make provided services more intensive and
realize more activities
• Counseling center cooperated with 10
institutional education facilities within and
1 outside the region as well as other low
threshold facilities (e.g. Amalthea, Šance pro
tebe, Rozmarýna), schools (Chroustovice)
and Municipal office Pardubice
• Counseling center as a low thresholdd facility joined working group Pražec 08 which
consists oflow-thresholdd facilities from
Pardubice region

Number of clients in 2009:
32 + 3 subsequent care
Number of interventions:
Group of personal development –
648 interventions
Out-reach visits – 284 interventions
Phone + SMS – 82 interventions
E-mail – 511 interventions
Weekend social-therapeutic stays –
7144 interventions
Altogether – 8076 interventions and 593
contacts
Visions and plans:
• to include seminars for youth from children‘s
homes aimed on increase of social competences
• to expand number of clients
• to increase frequency of outreach meetings
with clients
• to cooperate more closely with institutional
education facilities
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3/4 Professional social counseling Ambulatory care
• who found themselves in a difficult life situation and are not capable to solve it alone,
no age restrictions
• whose life habits lead them to conflict with
society
• endangered by their risk life-style (addictiveness, homelessness etc)
• leaving institutional education facilities, children‘s homes or dysfunctional families and
have no other background or help
• living in socially separated communities
• former clients of Halfway houses
• National Probation service clients
• people in crisis
Service is not provided to:
• people addicted to drugs
• sightless, deaf, not accompanied by an interpreter

Professional social counseling is registered
since 1. 1. 2009.
Mission – goals:
• to prepare clients to enter independent life
• to provide long term help with restoring or
maintaining contact with natural social environment – solutions to interpersonal relationships
• to teach clients where and how to find help
• to reintegrate clients into society and thus
improve quality of their lives or at least to
stop deterioration of their unfavorable life
situation
• to provide preventive, continuing and subsequent help
• to improve quality of provided services

•

•
Service portfolio:
• providing counseling services (individual,
group, via telephone, e-mail)
– professional counseling in every difficult
life situations
– help to find apartment and job
– work counseling – how to write a CV, how
to find a job etc.
– help to solve financial situations
– accompanying – help with dealing with
offices and authorities, help with obtaining
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•
•
•

personal issues, e.g identity cards, social
support, Bureau of Labour registration,
help to familiarize with social institutions
– help to arrange contact with social environment
– visits at clients‘ families
– cooperation with other institutions
– prevention of possible risks related to clients‘ current lifestyle
social-therapeutic work
– social-therapeutic work with clients of
National Probational Service
– support therapy for families of youth clients
– relationship counseling
– therapeutic activity with clients‘ children
and clients who left children‘s homes in
the past
psychotherapy
– work therapy – mastering basic work habits
educational activities (seminars, lectures)
social trainings – individual programs are
arranged based on individual clients‘ needs
or based on diagnostics and individual plan
weekend training stays (hotels in the Czech
Republic)

Target group:
Service is for clients:

Facility address:
Professional social counseling
“Ambulatory care”
Štěpánkova 108, P.O.Box 79,
537 01 Chrudim
phone: 469 623 896, 724 837 218
e-mail. ambulance@pestalozzi.cz
www.pestalozzi.cz
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
(may be arranged according to clients‘ needs)
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Summary and achieved results:
• facility activity was significantly influenced by
the finance shortage. Thus provided services
were limited
• Ambulatory care was registered at
Municipal Office Pardubice as social service
Professional social counseling. Services are
provided with no age restrictions. Formerly,
services were provided only to clients aged
18 –30
• most often we dealt with issues with debts,
employment loss and family issues
• despite limited resources, one weekend training stay took place
• social investigation in clients‘ families in cooperation with NPS. We offered supporting
therapy family members of several NPS
clients
• we organized training seminars on different
topics: labor law – business, orientation
in employment; criminal law – prostitution,
illegal work, frauds, how not to become a
victim; family law – undesirable educational
practices and risk factors affecting child
development, tree of life – pedigree, housekeeping. Also lectures on topics: relationship
problems, Love and sex, what do they have
in common, Types of punishments, and
psycho-games to strengthen psychological
resilience: My name as a program, Game
to strengthen mind – science proverbs,
Advertisement on oneself. Etiquette, correspondence, wedding, healthy life style. All
these activities were provided by experts of
Professional social counseling “Ambulatory
care”
• legal counseling is provided once a week,
free of charge since October 2009
• closer cooperation with Municipal office
Chrudim, especially with welfare benefits
department employees
• continuing cooperation with National
Probation service, Bureau of Labour and
non-governmental non-profit organizations

• children‘ educational issues
• addiction issues
• irresponsible approach to duties (debts, reminders)
• low self-confidence
Visions for 2010:
To cooperate more closely with PDZ (Mental
Health Care).
To cooperate with institutions and non-governmental, non-profit institutions.
To offer counseling services to clients‘ family
members.
Statistics:
We provided our services to 71 clients. This
year more women than men.
We provided 2445 interventions in 2009: 2048
interventions in our offices, 24 out-reach interventions and 13 anonymous interventions.

Facility was presented via personal and written form during this time period.
The most frequent issues:
• debt problems – 40 % increase
• finance management
• how to find a job
• family background lost
• relationship issues
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3/5 Halfway house Havlíèkùv Brod
fidence increase and ability to to withstand
regular life conditions.
Main instrument is a intentional infliction on
clients in order to acquire and develop psychosocial skills, social competences, practical
skills (cooking, cleaning, communication with
offices etc.) and psychotherapy.
Also we provide following services: social
skills training, help to find employment,
conditions to achieve the highest education
possible, help with housekeeping, housing
problem solution, professional therapeutic and
psychological assistance.

Mission – goals:
Mission of the Halfway house Havlíčkův Brod
is to provide a professional support to young
people without family background to succeed
in their independent life while respecting their
rights and individual needs.
Short-term goals:
• to provide solution to urgent crisis situation
• to support building relationships and strengthen contact with clients‘ families
• to use available services and information
sources
• to develop and maintain social skills
• to manage emotions
• to build, develop and increase working habits and skills
Long-term goals:
• to integrate people placed in the institutional
education facilities
• intensive professional work on personal development
• to train, develop and increase responsibility
and independence
• to solve housing problems

Service portfolio:
Facility was started in 2004 and since then
provided professional help to many clients.
Residential service is provided in a 3 + 1
apartment (2 bedrooms) for a time period
usually not exceeding 1 year. For students the
accommodation can be extended until graduation. Other cases are considered individually.
Fees for providing social services are 2,000
CZK/month or 65 CZK/day.
Facility capacity: 4 beds.
Applicants use provided services voluntarily.
Their needs and problem areas are mapped
in order to prepare an activity plan to fulfill
one‘s respective goals which are planned and
evaluated individually.
Our main goal is to support independence of
young people, increase their self-confidence,
help them to withstand regular life conditions
and prevent loneliness and risk behavior.
Clients are acquainted with facility rules and
principles.
Main activity is to obtain social and working
skills related to all areas of clients‘ personal
life as well as social counseling and training
of skills related to independence, self-con-
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Target group:
Teenagers (16 –18 years old) and young
people (19 –25 years old) leaving institutional
education facilities or foster care
• growing up without family support
• in an unfavorable life situation which prevents them from entering independent life in
society
• who are not looking for accommodation only
• who are able to move independently without
assistance of the second person
• not addicted to alcohol, drugs, gambling
• not mentally ill
Facility address:
Dům na půli cesty
Beckovského 1882
580 01 Havlíčkův Brod
Phone: 569 426 717
Mobile: 775 592 930
e-mail: dpchb@seznam.cz
facility supervisor: Bc. Zuzana Kalvodová
Dymáčková
Opening hours:
Accommodation is provided continuously,
other services are provided in regular weekdays opening hours or based on individual
needs.
Summary and achieved results:
Due to precarious financial situation, Halfway
house facility services were stopped at the
beginning of 2009 and started again on
1. 6. 2009. Facility in Havlíčkův Brod cooperates with many governmental and non-governmental organizations. It would be very difficult
and perhaps even impossible to offer our ser-
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vices without their help (MPSV, KÚ Vysočina
and city of Havlíčkův Brod).
Also we can positively evaluate our cooperation with probation officers and children‘s
home regarding possibilities of weekend
visits of a sibling placed in the institutional
education facilities. Clients regularly participated in communities aimed on self-reflection.
Seminars “Three pillars of social security in
the Czech Republic.” and “Difficult life situations” took place in our facility. An article
referring to facility re-opening was published
in Havlíčkobrodský deník newspaper. Readers
were informed about activities leading to clients‘ independent life.
We would like to thank all foundations supporting Halfway house facility in Havlíčkův Brod
or the clients directly. To be specific:
• Nadační fond JaT provided financial grant
for window reconstruction in the facility
apartment
• Nadace Taťány Kuchařové, Krása pomoci
provided a possibility to obtain a driving
license for 2 clients
• Nadace dětem Terexy Maxové provided
financial support
Visions and plans:
• to increase capacity (8 beds, 2 flats) and
negotiation with Havlíčkův Brod regarding
housing support
• kitchen reconstruction
• excursions and internships
• to receive 3 year financing project from
Vysočina region
Number of clients in 2009: 4
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Padesát korun měsíčně

je větší pomoc,

než si dokážete představit.

Děkujeme.

Citibank Europe plc, organizační složka
č. ú.: 500 955 0001/2600
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.
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
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