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Centrum J. J. Pestalozziho považuji za jednu 
z důležitých součástí systému sociálních služeb 
Pardubického kraje. Je to partner, který garantuje 
odbornost, spolehlivost a kvalitu poskytovaných 
služeb. Jeho služby vytvářejí most a podávají po-
mocnou ruku lidem potřebným, v krizi a hlavně těm 
nejzranitelnějším, ohroženým dětem, a to především 
na Chrudimsku a nyní díky Individuálnímu projektu 
Pardubického kraje na sociální služby fi nancovaného 
z Evropského sociálního fondu  a státního rozpočtu 
ČR nově i na Svitavsku. Velice si vážím jejich neúnav-
né a mnohdy nedoceněné práce a upřímně jim za to 
děkuji. Do dalších let přeji všem pracovníkům hodně 
sil a podpory k tomu, aby se jim i nadále dařilo odvá-
dět tuto záslužnou práci.

radní Pardubického kraje 
odpovědný za oblast sociální péče

Mgr. Petr Krčál
radní kraje Vysočina pro oblast 
sociálních věcí

Hlavním cílem politiky kraje Vysočina v ob-
lasti sociální práce je posílení prvku zvýšení 
kvality života obyvatel regionu. Cílem so-
ciální politiky kraje v roce 2010 bylo, aby 
všichni občané kraje měli možnost dosáh-
nout na kvalitní, strukturálně vyvážené a di-
ferencované sociální služby, které zabezpečí 
požadavky na zvýšenou kvalitu sociálních 
služeb. Jednou z podmínek fungování 
sociálních služeb je i fi nanční dostupnost 
a regionální zastoupení služeb. Nezastupi-
telnou roli hraje i otázka nastavení kvality 
sociálních služeb jako hodnotového rámce 
zakotveného v zákonu o sociálních služ-
bách. Transdisciplinární povaha sociálních 
služeb byla jednou ze základních podmínek, 
kterou se kraj Vysočina snažil v roce 2010 
naplnit.

Budoucí vývoj v sociálních službách v našem 
kraji vyžaduje každoroční péči o zlepšování 
životních standardů u  klientů, a to  v jed-
notlivých typech sociálních služeb.  

O jednom ze základních vodítek pro členění 
cílových skupin klientů vyjádřených v soci-
álně-demografi cké analýze a Střednědobém 
plánu rozvoje sociálních služeb vypovídá 
i spokojenost obyvatel kraje s členěním, ale 
i kvalitou sociálních služeb, kterou každo-
ročně zjišťujeme prostřednictvím plánova-
ných inspekcí kvality. 

Jednou ze základních podmínek rozvoje 
osobnosti každého člověka je jeho sociálně-
psychický vývoj. Ten má zásadní vliv na další 
vývoj struktury osobnosti člověka. V případě 
problematického vývoje mohou výrazně 
pomoci i  naše sociální služby.

Za pozitivní zprávu beru to, že v kraji působí 
tak významná a profesionální služba, jakou 
je Centrum J. J. Pestalozziho, které přeji, aby 
se jí nadále dařilo rozvíjet profesionální 
pohled na všechny klienty, kteří využívají 
jejich služeb.
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Mgr. Terezie Sverdlinová
ředitelka Nadace Terezy Maxové 

dětem

Nadace Terezy Maxové dětem je nedílně spojena 
s adresnou, transparentní a efektivní podporou 
mnoha neziskových organizací. Vždy nám záleží na 
tom, aby naše pomoc přinášela konkrétní výsledky 
a pozitivně se projevila v životech jednotlivců i celé 
komunity. S radostí můžu uvést, že mezi tradičně 
podpořené řadíme i Centrum J. J. Pestalozziho. Velice 
nás těší, že můžeme přispět ke skvělé práci, kterou 
tato obecně prospěšná společnost pro znevýhodně-
né mladé lidi realizuje. Děkujeme  a těšíme se další 
spolupráci.

Vilma Prokelová

1. Úvodní slovo

předsedkyně správní rady

Vážení přátelé, příznivci a sponzoři,

ani jsme se nenadáli a máme za sebou další rok pilné práce v řadě aktivit a projektů, kterým 
se Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., věnuje dlouhodobě nebo je nově zařadilo v několika letech 
předcházejících.

Když jsem byla požádána, abych napsala letošní úvodní slovo do výroční zprávy za loňský rok, 
uvědomila jsem si, že vlastně letos slavím takové malé soukromé výročí. S lidmi z Centra J. J. Pes-
talozziho jsem se totiž poprvé potkala už v roce 1996, což je letos rovných patnáct let. Vlastně 
tehdy jsme ještě byli nadací, což se změnilo po zavedení nového zákona o nadacích, kdy jsme 
nechtěli, a ani nemohli uložit půl milionu korun jako základní jmění, a přetransformovali jsme se 
proto na obecně prospěšnou společnost.

Přemýšlím, co všechno se za těch uplynulých patnáct let změnilo. A myslím, že je toho opravdu 
hodně. Když jsem svoji spolupráci s tehdejší nadací zahajovala, věnovali jsme se pouze prvnímu 
projektu, a sice Domům na půli cesty. Tento projekt patří k těm stěžejním samozřejmě dodnes, 
ale přibyla hezká řádka dalších, jen namátkou projekt Jupiter pro pomoc týraným ženám a jejich 
dětem, Krizové centrum, Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou 
a další. Ani projekt Domy na půli cesty nezůstal stejný. V průběhu let přibyly nejenom nové domky 
v Hrochově Týnci, ale také dům v Havlíčkově Brodě, čímž jsme svoji činnost rozšířili do dalšího 
kraje, a startovací byty pro ty klienty, kteří se již za pomoci pracovníků Centra osamostatnili nato-
lik, že život v bytě zvládnou. Také Krizové centrum, které začalo jako první fungovat v Chrudimi, 
nezůstalo osamocené. Přibylo k němu další ve Svitavách.

Práce tedy mají zaměstnanci Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s., opravdu hodně. O tom, že se jim 
daří všechny požadavky na ně kladené plnit velmi dobře, svědčí každoroční audity hospodaření, 
které vždy vycházejí „na jedničku“. Činnost společnosti je rovněž pečlivě sledována nejrůznějšími 
kontrolními orgány. A také tyto kontroly dopadají pro společnost pozitivně, čehož dokladem je 
také to, že Dům na půli cesty v Hrochově Týnci je nositelem ceny kvality za rok 2008, která mu 
byla udělena v roce 2009. Důležitá je samozřejmě i propagace našich aktivit, která nám vždy 
činila určité potíže. Jsem ráda, že mohu konstatovat, že v loňském roce jsme hodně zapracovali 
i v tomto ohledu a aktivity Centra jsou častěji a lépe prezentovány v místním tisku i na našich 
webových stránkách.

Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem pracovníkům Centra J. J. Pestalozziho za skvělou 
a v řadě případů dlouholetou práci s těmi, kteří si naši pozornost a pomoc opravdu zaslouží –
dětmi, které neměly to štěstí narodit se a prožít dětství v soudržné a milující rodině. Velký dík 
patří také našim sponzorům a příznivcům, bez jejichž pomoci by sebelepší záměry nebylo možno 
realizovat.

V příštím roce se také  Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., dočká svého velkého výročí, bude slavit 
dvacet let své existence. Věříme, že toto bude i příležitostí k poděkování a setkání s těmi, kteří 
nám projevují svou přízeň a pomáhají naplňovat cíle, které jsme si předsevzali.

1

Mgr. Jirí Brýdl



Centrum J. J. Pestalozziho považuji za jednu 
z důležitých součástí systému sociálních služeb 
Pardubického kraje. Je to partner, který garantuje 
odbornost, spolehlivost a kvalitu poskytovaných 
služeb. Jeho služby vytvářejí most a podávají po-
mocnou ruku lidem potřebným, v krizi a hlavně těm 
nejzranitelnějším, ohroženým dětem, a to především 
na Chrudimsku a nyní díky Individuálnímu projektu 
Pardubického kraje na sociální služby fi nancovaného 
z Evropského sociálního fondu  a státního rozpočtu 
ČR nově i na Svitavsku. Velice si vážím jejich neúnav-
né a mnohdy nedoceněné práce a upřímně jim za to 
děkuji. Do dalších let přeji všem pracovníkům hodně 
sil a podpory k tomu, aby se jim i nadále dařilo odvá-
dět tuto záslužnou práci.

radní Pardubického kraje 
odpovědný za oblast sociální péče

Mgr. Petr Krčál
radní kraje Vysočina pro oblast 
sociálních věcí

Hlavním cílem politiky kraje Vysočina v ob-
lasti sociální práce je posílení prvku zvýšení 
kvality života obyvatel regionu. Cílem so-
ciální politiky kraje v roce 2010 bylo, aby 
všichni občané kraje měli možnost dosáh-
nout na kvalitní, strukturálně vyvážené a di-
ferencované sociální služby, které zabezpečí 
požadavky na zvýšenou kvalitu sociálních 
služeb. Jednou z podmínek fungování 
sociálních služeb je i fi nanční dostupnost 
a regionální zastoupení služeb. Nezastupi-
telnou roli hraje i otázka nastavení kvality 
sociálních služeb jako hodnotového rámce 
zakotveného v zákonu o sociálních služ-
bách. Transdisciplinární povaha sociálních 
služeb byla jednou ze základních podmínek, 
kterou se kraj Vysočina snažil v roce 2010 
naplnit.

Budoucí vývoj v sociálních službách v našem 
kraji vyžaduje každoroční péči o zlepšování 
životních standardů u  klientů, a to  v jed-
notlivých typech sociálních služeb.  

O jednom ze základních vodítek pro členění 
cílových skupin klientů vyjádřených v soci-
álně-demografi cké analýze a Střednědobém 
plánu rozvoje sociálních služeb vypovídá 
i spokojenost obyvatel kraje s členěním, ale 
i kvalitou sociálních služeb, kterou každo-
ročně zjišťujeme prostřednictvím plánova-
ných inspekcí kvality. 

Jednou ze základních podmínek rozvoje 
osobnosti každého člověka je jeho sociálně-
psychický vývoj. Ten má zásadní vliv na další 
vývoj struktury osobnosti člověka. V případě 
problematického vývoje mohou výrazně 
pomoci i  naše sociální služby.

Za pozitivní zprávu beru to, že v kraji působí 
tak významná a profesionální služba, jakou 
je Centrum J. J. Pestalozziho, které přeji, aby 
se jí nadále dařilo rozvíjet profesionální 
pohled na všechny klienty, kteří využívají 
jejich služeb.

2

Mgr. Terezie Sverdlinová
ředitelka Nadace Terezy Maxové 

dětem

Nadace Terezy Maxové dětem je nedílně spojena 
s adresnou, transparentní a efektivní podporou 
mnoha neziskových organizací. Vždy nám záleží na 
tom, aby naše pomoc přinášela konkrétní výsledky 
a pozitivně se projevila v životech jednotlivců i celé 
komunity. S radostí můžu uvést, že mezi tradičně 
podpořené řadíme i Centrum J. J. Pestalozziho. Velice 
nás těší, že můžeme přispět ke skvělé práci, kterou 
tato obecně prospěšná společnost pro znevýhodně-
né mladé lidi realizuje. Děkujeme  a těšíme se další 
spolupráci.

Vilma Prokelová

1. Úvodní slovo

předsedkyně správní rady

Vážení přátelé, příznivci a sponzoři,

ani jsme se nenadáli a máme za sebou další rok pilné práce v řadě aktivit a projektů, kterým 
se Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., věnuje dlouhodobě nebo je nově zařadilo v několika letech 
předcházejících.

Když jsem byla požádána, abych napsala letošní úvodní slovo do výroční zprávy za loňský rok, 
uvědomila jsem si, že vlastně letos slavím takové malé soukromé výročí. S lidmi z Centra J. J. Pes-
talozziho jsem se totiž poprvé potkala už v roce 1996, což je letos rovných patnáct let. Vlastně 
tehdy jsme ještě byli nadací, což se změnilo po zavedení nového zákona o nadacích, kdy jsme 
nechtěli, a ani nemohli uložit půl milionu korun jako základní jmění, a přetransformovali jsme se 
proto na obecně prospěšnou společnost.

Přemýšlím, co všechno se za těch uplynulých patnáct let změnilo. A myslím, že je toho opravdu 
hodně. Když jsem svoji spolupráci s tehdejší nadací zahajovala, věnovali jsme se pouze prvnímu 
projektu, a sice Domům na půli cesty. Tento projekt patří k těm stěžejním samozřejmě dodnes, 
ale přibyla hezká řádka dalších, jen namátkou projekt Jupiter pro pomoc týraným ženám a jejich 
dětem, Krizové centrum, Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou 
a další. Ani projekt Domy na půli cesty nezůstal stejný. V průběhu let přibyly nejenom nové domky 
v Hrochově Týnci, ale také dům v Havlíčkově Brodě, čímž jsme svoji činnost rozšířili do dalšího 
kraje, a startovací byty pro ty klienty, kteří se již za pomoci pracovníků Centra osamostatnili nato-
lik, že život v bytě zvládnou. Také Krizové centrum, které začalo jako první fungovat v Chrudimi, 
nezůstalo osamocené. Přibylo k němu další ve Svitavách.

Práce tedy mají zaměstnanci Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s., opravdu hodně. O tom, že se jim 
daří všechny požadavky na ně kladené plnit velmi dobře, svědčí každoroční audity hospodaření, 
které vždy vycházejí „na jedničku“. Činnost společnosti je rovněž pečlivě sledována nejrůznějšími 
kontrolními orgány. A také tyto kontroly dopadají pro společnost pozitivně, čehož dokladem je 
také to, že Dům na půli cesty v Hrochově Týnci je nositelem ceny kvality za rok 2008, která mu 
byla udělena v roce 2009. Důležitá je samozřejmě i propagace našich aktivit, která nám vždy 
činila určité potíže. Jsem ráda, že mohu konstatovat, že v loňském roce jsme hodně zapracovali 
i v tomto ohledu a aktivity Centra jsou častěji a lépe prezentovány v místním tisku i na našich 
webových stránkách.

Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem pracovníkům Centra J. J. Pestalozziho za skvělou 
a v řadě případů dlouholetou práci s těmi, kteří si naši pozornost a pomoc opravdu zaslouží –
dětmi, které neměly to štěstí narodit se a prožít dětství v soudržné a milující rodině. Velký dík 
patří také našim sponzorům a příznivcům, bez jejichž pomoci by sebelepší záměry nebylo možno 
realizovat.

V příštím roce se také  Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., dočká svého velkého výročí, bude slavit 
dvacet let své existence. Věříme, že toto bude i příležitostí k poděkování a setkání s těmi, kteří 
nám projevují svou přízeň a pomáhají naplňovat cíle, které jsme si předsevzali.

1

Mgr. Jirí Brýdl



2. O společnosti

Správní rada:
Mgr. Vilma Prokelová, market. manažerka
předsedkyně správní rady

Ing. Dita Kosmáková, ekonomka

Ivan Hlas, hudebník

Dozorčí rada:
MUDr. Tamara Haltuchová, lékařka
předsedkyně dozorčí rady

Ing. Ivan Pištora, konzultant

Mgr. Lenka Marciánová, probátorka 
a mediátorka 

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

2/1
Rídící orgány

2/2
Historie 
společnosti

1992
Vznik nadace Návrat. Nadace byla registrována u 
Okresního úřadu v Chrudimi.

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

1995
Realizace projektu – Dům na půli cesty.

1999
Transformace nadace na obecně prospěšnou spo-
lečnost – Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. 
Organizace je registrována u Krajského soudu 
v Hradci Králové a jejím novým sídlem se stává 
Chrudim.

2000
Otevření druhého domu na půli cesty v Hrochově 
Týnci.
 

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

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

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

2005
Realizace nového projektu – Poradenské centrum 
pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou 
(podpořeno z PHARE EU).

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

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

2008
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Rídící orgány

2/2
Historie 
společnosti

1992
Vznik nadace Návrat. Nadace byla registrována u 
Okresního úřadu v Chrudimi.

1994
Rozhodnutí o přejmenování organizace. Nadace 
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Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., je nevládní nezisková organizace, kte-
rá 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. O společnosti

2/3
Poslání 
společnosti

Předmětem činnosti obecně prospěšné 
společnosti je provozování Domů na 
půli cesty v Pardubickém kraji (Hrochův 
Týnec) a kraji Vysočina (Havlíčkův 
Brod), Krizového centra v Chrudimi a ve 
Svitavách, Poradenského centra pro děti 
a mládež s nařízenou ústavní výchovou 
v Chrudimi a odborného sociálního po-
radenství tzv. „Ambulantní péče“ v Chru-
dimi.

2/4
Činnost
společnosti

• 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

• řešení akutních krizových situací
• stabilizace situace oběti v krizové situaci
• integrace uživatelů do společnosti
• rozvoj nebo udržení sociálních doved-

ností
• obnova sebedůvěry uživatelů
• zvýšení sebeúcty a sebevědomí
• odbourávání psychických zábran a trau-

mat
• 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

2/6
Cíle společnosti

• 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
• důstojnost
• rovnost 
• soukromí
• seberealizace

2/7
Principy

5 6
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3. Služby společnosti

7 8

Nositel Ceny kvality 
v sociální péči

3/1
Dum 
na puli cesty
Hrochuv Týnec

Předmět činnosti služby – cíle: 
Podporovat samostatnost klientů, zvyšovat jejich 
sebevědomí, pomoci jim obstát v podmínkách 
běžného života, předcházet osamělosti a riziko-
vému chování. 

Nabídka služeb, náplň: 
Procesem Domu na půli cesty je nazván sled čin-
ností vhodných k tomu, aby uživatel služby získal 
psychosociální dovednosti vedoucí k naplnění 
stanovených cílů a integraci uživatele. 

• Sociální poradenství je činnost, která je posky-
tována uživateli v rámci služby, při které je uži-
vateli poskytnuta základní podpora a informace 
umožňující řešení jeho situace.

• Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím – pomoc při obnovení nebo upev-
nění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporujících sociální začleně-
ní uživatele. Dále podpora a pomoc při využívání 
běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.

• Sociální dovednosti jsou souborem společensky 
i kulturně podmíněných dovedností, které si uživa-
tel v průběhu služby osvojuje formou tréninku.

• Pracovní dovednosti. K tomu, aby uživatel 
svou roli zaměstnance úspěšně zvládl, potřebuje 
získat řadu pracovních dovedností skládajících 
se z dílčích kroků, k čemuž přispívá pravidelná 
ergoterapie. 

• Ubytování je poskytováno v domech rodinného 
typu, ve dvoulůžkových pokojích. 

• Trénink dovedností – vedení domácnosti, 
fi nanční gramotnost, vyplňování potřebných 
dokumentů, komunikace s úřady atd.

• Doprovázení – pracovníci nabízejí možnost 
doprovázení uživateli služby v obtížných a zátě-
žových situacích. Míra doprovázení se s délkou 
poskytované služby snižuje, až dochází k úplné-
mu osamostatnění uživatele. 

• Sociálněterapeutické činnosti – cílem je vy-
tržení klientů ze stereotypu prostředí, skupinová 
psychoterapie a poradenství, smysluplné trávení 
volného času, rozšiřování zájmů a rozvoj osob-
nosti.

• Výchovné a vzdělávací činnosti – výcvikové 
a výukové semináře. 

• Pomoc při obstarávání osobních záležitostí.
• Pomoc při hledání práce a bydlení.
• Psychologické poradenství.

Předpokladem vstupu zájemce o službu je dobro-
volnost a aktivní přístup k řešení vlastní situace. 
Všichni uživatelé jsou zapojeni do rozhodování 
o využívání služeb. DPC zpracovává vnitřní pra-
vidla v souladu s platnými právními předpisy 
a standardy kvality sociálních služeb, která vy-
cházejí z  dobré praxe služby i potřeb uživatelů. 
Poskytovatel učí uživatele uplatňovat návazné 
a následné služby, nesupluje služby, které jsou 
běžně dostupné. Služba DPC je poskytována na 
základě oboustranné smlouvy na dobu zpravidla 

nepřesahující 1 rok. Ostatní případy jsou individu-
álně posuzovány.

Poplatek za poskytování služby:
Poplatek za poskytování sociální služby činí 
2 000 Kč/měsíc nebo 65 Kč/den.
Pokud je služba poskytována rodiči s nezletilým dí-
tětem, zaplatí za službu rodič navíc 600 Kč/měsíc 
nebo 20 Kč/den, a to za každé dítě. 
Na začátku poskytování služby platí uživatel jed-
norázovou kauci na škody ve výši 1 000 Kč, která 
je vratná po skončení poskytování služby za před-
pokladu, že nedojde k poškození majetku.

Cílová skupina:
Dorost (16 –18 let) a mladí lidé (19 –26 let) odchá-
zející ze zařízení ústavní výchovy nebo náhradní 
rodinné péče
• vyrůstající bez podpory a péče své rodiny,
• v nepříznivé životní situaci, která jim znemožňu-

je 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:
Dům na půl cesty v Hrochově Týnci
Riegrova 356-7, 538 62 Hrochův Týnec   
Tel./fax: 469 692 014
E-mail: dpc@pestalozzi.cz
www.pestalozzi.cz
Vedoucí služby – Iveta Blehová

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

Shrnutí činnosti v roce 2010 
a dosažené výsledky:
Tento rok využilo našich služeb 25 klientů, 12 
mužů a 13 žen. Služba byla poskytnuta 3 matkám 
s dětmi a 3 nezletilým klientům. 

Dům na půli cesty nadále poskytuje služby dle 
standardů kvality. Prezentuje službu zařízením 
ústavní výchovy, odborné i laické veřejnosti 
prostřednictvím medií, osobními prezentacemi 
a tištěnými materiály. 

V letošním roce byla služba poskytnuta také matce 
se sluchově postiženým dítětem, proto byla navá-
zána spolupráce se střediskem rané péče Tamtam 
v Praze. Poradci učí pracovníky a ostatní klienty 
znakovému jazyku a dalším technikám k rozvoji 
vnímání, rozumových a komunikačních dovedností 
sluchově postižených dětí. V této souvislosti byla 
oslovena Nadace Charty 77 s žádostí o fi nanční 
podporu na nákup sluchadel, které bylo vyhověno.
Na fi nancování služby se částečně podílejí sami 

klienti, a to nejen úhradou poplatku za užívání 
služby, ale také vlastní prací v dílně. Tato čin-
nost je novinkou v nabídce poskytovaných slu-
žeb v letošním roce. V dílně ručních prací jsou 
vyráběny výrobky, které jsou později prodávány 
na charitativních prodejních výstavách a dalších 
akcích. V roce 2010 byl výtěžek z prodeje neu-
věřitelných 76 152 Kč, které se podařilo získat 
především díky MěÚ Chrudim, Citibank Praha 
a Telefonica O2 Pardubice. 

Poskytovatel služby se zúčastnil výběrového 
řízení na provozování nového Domu na půli 
cesty v Chrudimi. Toto výběrové řízení vyhrál 
a od listopadu roku 2011 bude službu nabízet 
jako návaznou službu pro klienty DPC, kteří 
již zvládli základní dovednosti a nevyžadují 
intenzivní péči. 

Vážíme si dlouhotrvající spolupráce s Nadací 
Terezy Maxové dětem, která opakovaně pod-
pořila naše klienty. V letošním roce poskytla 
pravidelnou fi nanční podporu nezletilé studu-
jící klientce bez vlastního příjmu. Další fi nanční 
příspěvek byl na úhradu školného pro klientku 
studující jazykovou školu. Bez této podpory by 
obě klientky byly nuceny studium ukončit. 
Nově spolupracujeme s nadačním fondem 
Rozum a Cit, který podpořil nezletilého klienta, 
kterému nemohla pomoci vlastní rodina. 

Odborný tým DPC pracuje pod pravidelnou 
supervizí a účastní se nejen vzdělávacího pro-
gramu dle zákona, ale také spolupracuje s kraj-
ským a městským úřadem a dalšími institucemi. 
Podílí se na komunitním plánování, podporuje 
vzájemnou spolupráci a výměnu zkušenosti 
s ostatními neziskovými organizacemi. 
Některým poskytovatelům byla umožněna stáž 
přímo v Domě na půli cesty. 

Během roku proběhl sociálněterapeutický 
pobyt na přeneseném pracovišti v Moravském 
krasu. Cílem pobytu bylo vytržení ze stereotypu 

prostředí, skupinová sociální terapie a smyslu-
plné trávení volného času. Pobytu se zúčastnilo 
16 klientů. 

Pro zkvalitnění poskytování služby byl do Domu 
na půli cesty zakoupen služební automobil 
značky Škoda Fabia. Z tohoto důvodu bylo 
nutné upravit příjezdové cesty v areálu služby 
a vybudovat přístřešek. 

Počet klientů v roce 2010: 25

Vize a plány:
• Zajistit fi nanční prostředky na realizaci pro-

jektu „Být spolu“, který nabízí skupinovou 
a individuální terapeutickou péči zaměřenou 
na navázání narušených rodinných vazeb 
mezi klienty Domu na půli cesty a jejich sou-
rozenci.

• Zpracovat nové informační materiály pro 
prezentaci služby.

• Zajistit nové vybavení některých společných 
prostor pro klienty DPC .

• Ve spolupráci se vzdělávací institucí zlepšit 
počítačovou gramotnost klientů.

• Ve spolupráci s externími odborníky zvýšit 
fi nanční a funkční gramotnost klientů.

Statistika, grafy:
Cílová skupina:
n Muži 33 %
n Ženy 67 %

Odkud přicházejí:
n Dětský domov 7 %
n Výchovný ústav 13 %
n Dysfunkční rodina 34 %
n Pěstounská péče 33 %
n Ulice 13 %

Kam odcházejí:
n Nájemné bydlení 7 %
n Ulice 13 %
n Návrat do rodiny 34 %
n Partner 33 %
n Jiná sociální služba 13 %
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mu osamostatnění uživatele. 
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volného času, rozšiřování zájmů a rozvoj osob-
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Všichni uživatelé jsou zapojeni do rozhodování 
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běžně dostupné. Služba DPC je poskytována na 
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nepřesahující 1 rok. Ostatní případy jsou individu-
álně posuzovány.

Poplatek za poskytování služby:
Poplatek za poskytování sociální služby činí 
2 000 Kč/měsíc nebo 65 Kč/den.
Pokud je služba poskytována rodiči s nezletilým dí-
tětem, zaplatí za službu rodič navíc 600 Kč/měsíc 
nebo 20 Kč/den, a to za každé dítě. 
Na začátku poskytování služby platí uživatel jed-
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Dorost (16 –18 let) a mladí lidé (19 –26 let) odchá-
zející ze zařízení ústavní výchovy nebo náhradní 
rodinné péče
• vyrůstající bez podpory a péče své rodiny,
• v nepříznivé životní situaci, která jim znemožňu-

je 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:
Dům na půl cesty v Hrochově Týnci
Riegrova 356-7, 538 62 Hrochův Týnec   
Tel./fax: 469 692 014
E-mail: dpc@pestalozzi.cz
www.pestalozzi.cz
Vedoucí služby – Iveta Blehová

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

Shrnutí činnosti v roce 2010 
a dosažené výsledky:
Tento rok využilo našich služeb 25 klientů, 12 
mužů a 13 žen. Služba byla poskytnuta 3 matkám 
s dětmi a 3 nezletilým klientům. 

Dům na půli cesty nadále poskytuje služby dle 
standardů kvality. Prezentuje službu zařízením 
ústavní výchovy, odborné i laické veřejnosti 
prostřednictvím medií, osobními prezentacemi 
a tištěnými materiály. 

V letošním roce byla služba poskytnuta také matce 
se sluchově postiženým dítětem, proto byla navá-
zána spolupráce se střediskem rané péče Tamtam 
v Praze. Poradci učí pracovníky a ostatní klienty 
znakovému jazyku a dalším technikám k rozvoji 
vnímání, rozumových a komunikačních dovedností 
sluchově postižených dětí. V této souvislosti byla 
oslovena Nadace Charty 77 s žádostí o fi nanční 
podporu na nákup sluchadel, které bylo vyhověno.
Na fi nancování služby se částečně podílejí sami 

klienti, a to nejen úhradou poplatku za užívání 
služby, ale také vlastní prací v dílně. Tato čin-
nost je novinkou v nabídce poskytovaných slu-
žeb v letošním roce. V dílně ručních prací jsou 
vyráběny výrobky, které jsou později prodávány 
na charitativních prodejních výstavách a dalších 
akcích. V roce 2010 byl výtěžek z prodeje neu-
věřitelných 76 152 Kč, které se podařilo získat 
především díky MěÚ Chrudim, Citibank Praha 
a Telefonica O2 Pardubice. 

Poskytovatel služby se zúčastnil výběrového 
řízení na provozování nového Domu na půli 
cesty v Chrudimi. Toto výběrové řízení vyhrál 
a od listopadu roku 2011 bude službu nabízet 
jako návaznou službu pro klienty DPC, kteří 
již zvládli základní dovednosti a nevyžadují 
intenzivní péči. 

Vážíme si dlouhotrvající spolupráce s Nadací 
Terezy Maxové dětem, která opakovaně pod-
pořila naše klienty. V letošním roce poskytla 
pravidelnou fi nanční podporu nezletilé studu-
jící klientce bez vlastního příjmu. Další fi nanční 
příspěvek byl na úhradu školného pro klientku 
studující jazykovou školu. Bez této podpory by 
obě klientky byly nuceny studium ukončit. 
Nově spolupracujeme s nadačním fondem 
Rozum a Cit, který podpořil nezletilého klienta, 
kterému nemohla pomoci vlastní rodina. 

Odborný tým DPC pracuje pod pravidelnou 
supervizí a účastní se nejen vzdělávacího pro-
gramu dle zákona, ale také spolupracuje s kraj-
ským a městským úřadem a dalšími institucemi. 
Podílí se na komunitním plánování, podporuje 
vzájemnou spolupráci a výměnu zkušenosti 
s ostatními neziskovými organizacemi. 
Některým poskytovatelům byla umožněna stáž 
přímo v Domě na půli cesty. 

Během roku proběhl sociálněterapeutický 
pobyt na přeneseném pracovišti v Moravském 
krasu. Cílem pobytu bylo vytržení ze stereotypu 

prostředí, skupinová sociální terapie a smyslu-
plné trávení volného času. Pobytu se zúčastnilo 
16 klientů. 

Pro zkvalitnění poskytování služby byl do Domu 
na půli cesty zakoupen služební automobil 
značky Škoda Fabia. Z tohoto důvodu bylo 
nutné upravit příjezdové cesty v areálu služby 
a vybudovat přístřešek. 

Počet klientů v roce 2010: 25

Vize a plány:
• Zajistit fi nanční prostředky na realizaci pro-

jektu „Být spolu“, který nabízí skupinovou 
a individuální terapeutickou péči zaměřenou 
na navázání narušených rodinných vazeb 
mezi klienty Domu na půli cesty a jejich sou-
rozenci.

• Zpracovat nové informační materiály pro 
prezentaci služby.

• Zajistit nové vybavení některých společných 
prostor pro klienty DPC .

• Ve spolupráci se vzdělávací institucí zlepšit 
počítačovou gramotnost klientů.

• Ve spolupráci s externími odborníky zvýšit 
fi nanční a funkční gramotnost klientů.

Statistika, grafy:
Cílová skupina:
n Muži 33 %
n Ženy 67 %

Odkud přicházejí:
n Dětský domov 7 %
n Výchovný ústav 13 %
n Dysfunkční rodina 34 %
n Pěstounská péče 33 %
n Ulice 13 %

Kam odcházejí:
n Nájemné bydlení 7 %
n Ulice 13 %
n Návrat do rodiny 34 %
n Partner 33 %
n Jiná sociální služba 13 %
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Krizové centrum
Chrudim

Krizové centrum poskytuje svoje služby od roku 
2001. Ke službě Krizová pomoc od 1. 1. 2009 při-
byla služba Odborné sociální poradenství.

Předmět činnosti služby – cíle: 
Hlavním cílem je okamžité řešení problémů osob, 
které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo 
života, či v nepříznivé životní situaci, kterou nedo-
káží momentálně řešit vlastními silami. 

Střednědobým cílem v rámci trvání služby je: 
• stabilizace situace uživatele v krizové situaci 
• vytvoření náhledu na danou situaci 
• podpora uživatele při navozování změn v situaci

Nabídka služeb, náplň: 
Ambulantní služby:
• přímá krizová intervence  
• telefonické poradenství – 469 623 899
• internetové poradenství – kc@pestalozzi.cz 
• zprostředkování odborných konzultací s dalšími 

odborníky (právník, lékař atd.)
• doprovod a podpora uživatele při jednáních 

s úřady dle potřeby (soud, ÚP, policie apod.)
• zprostředkování konzultací s dalšími odborníky

Jiné služby:
• pobytový program na utajené adrese pro oběti 

domácího násilí – zpravidla 6 měsíců
• přednášky pro veřejnost, školy, instituce a jiné 

organizace 
• knihovna s odbornou literaturou (k zapůjčení 

pro širokou veřejnost) 
• k dispozici technicky vybavená přednášková 

místnost (II. patro Centra)

Služby jsou poskytovány bezplatně, dle přání 
klienta i anonymně, v případě pobytových služeb 
klient hradí část nákladů na ubytování. 
Služby poskytované Krizovým centrem mají pod-
půrný a aktivizační charakter. Vedou uživatele 
služby k náhledu na vlastní situaci a pomáhají mu 
nalézt nejlepší řešení. 

Cílová skupina: 
• osoby v krizové situaci všech věkových kategorií –

děti, mládež, mladí dospělí, dospělí, senioři 
• oběti domácího násilí – děti, ženy, muži, senioři 

(přímé či nepřímé oběti) 

Služba není poskytována osobám, které by mohly 
jakýmkoli jiným způsobem ohrozit pracovníka.

Pracovní tým (personální zajištění 
služby): 
Sociální pracovnice I. 
Sociální pracovnice II. 
Psycholog 
Psychoterapeut 
Právník 

Kontaktní údaje: 
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. 
Krizové centrum 
Štěpánkova 108 
537 01 Chrudim 
Tel.: 469 623 899 
E-mail: kc@pestalozzi.cz
Vedoucí služby – Bc. Pavla Morávková 

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 
(nebo dle potřeb uživatelů)

Shrnutí činnosti v roce 2010 
a dosažené výsledky: 
• Hlavní aktivitou byla i nadále individuální péče 

o osoby v obtížných životních situacích. 
• Bylo vytvořeno nové Krizové centrum ve Svita-

vách. 
• Osvětová činnost, která se týkala ať už proble-

matiky domácího násilí, či představení projektu 
KC, byla v uplynulém roce zajištěna přednáško-
vou činností na speciálních základních a střed-
ních školách v Chrudimi. 

• Pravidelná účast na case managementu, podíl 
na interdisciplinární spolupráci v několika přípa-
dech klientů. 

• Nadále probíhala spolupráce s OSPOD, Okres-
ním soudem v Chrudimi, OSSZ, MěÚ v Chrudimi 
a dalšími neziskovými organizacemi.

Vize a plány: 
• Rozšíření okruhu přednášek dle poptávky vy-

plývající ze zpětných vazeb z předešlých akcí 
(vztahy, šikana atd.). 

• Rozšíření nabídky komunikace s klienty přes 
sociální síť Facebook. 

• Prohloubit ještě více spolupráci s institucemi 
a nestátními neziskovými organizacemi. 

• Vytvořit nové letáky KC Chrudim. 

Statistika, grafy: 
V roce 2010 využilo služeb Krizového centra 
v Chrudimi 295 klientů. 
87 klientů se na nás obrátilo jednorázově, ve 
většině případů se jednalo o potřebu zorien-
tovat se v situaci a dozvědět se o možnostech 
řešení dané situace. 
27 klientů se rozhodlo využívat našich služeb 
anonymně. 
S problémem týkajícím se domácího násilí nás 
oslovilo 34 klientů, pobytové služby využily 
3 klientky a 6 dětí. 
V programu partnerské násilí byla navázána 
spolupráce s 6 pachateli domácího násilí. 
S 5  byla spolupráce ukončena, s 1 nadále trvá. 
Kromě přímé krizové intervence (tváří v tvář) 
bylo poskytnuto 20 telefonických a 10 e-mai-
lových intervencí.

Počet klientů v roce 2010: 
• Děti:
 Děvčata: 0 – 12 let: 13 
  13 – 18 let: 11
 Chlapci: 0 – 12 let: 16 
  13 – 18 let: 12 
Celkem: 52

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 je poměr mezi dívkami a chlapci vyvážený, 
nicméně ti už nás vyhledávají zpravidla sami. 

• Ženy:  19 – 35 let: 85 
  36 – 50 let: 74 
  nad 50 let: 23 
Celkem: 182

Nejvíce zastoupenou početní skupinou jsou 
ženy od 19 do 35 let, kdy nejvíce řeší problémy 
partnerské a rodinné. 

• Muži:  19 – 35 let: 26 
  36 – 50 let: 26 
  nad 50 let: 9 
Celkem: 61

Každý rok stoupá počet mužů, kteří mají zájem 
o naše služby. I rok 2010 nebyl výjimkou. Ve 
všech věkových skupinách došlo k nárůstu 
počtu uživatelů.

Počet intervencí: 
Celkový počet intervencí za rok 2010 je 2150. 

Odkud k nám klienti přišli:
n z Chrudimi  32 %
n ze Slatiňan  7 % 
n z Hlinska  6 % 
n z Hrochova Týnce  6 % 
n okolní obce  49 % 

Věk klientů:
n 0–18 let   18 % 
n 19–35 let   37 %
n 36–50 let   34 % 
n nad 50 let   11 % 

Pohlaví klientů: 
n Muži   30 % 
n Ženy   70 %
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nicméně ti už nás vyhledávají zpravidla sami. 

• Ženy:  19 – 35 let: 85 
  36 – 50 let: 74 
  nad 50 let: 23 
Celkem: 182

Nejvíce zastoupenou početní skupinou jsou 
ženy od 19 do 35 let, kdy nejvíce řeší problémy 
partnerské a rodinné. 

• Muži:  19 – 35 let: 26 
  36 – 50 let: 26 
  nad 50 let: 9 
Celkem: 61

Každý rok stoupá počet mužů, kteří mají zájem 
o naše služby. I rok 2010 nebyl výjimkou. Ve 
všech věkových skupinách došlo k nárůstu 
počtu uživatelů.

Počet intervencí: 
Celkový počet intervencí za rok 2010 je 2150. 

Odkud k nám klienti přišli:
n z Chrudimi  32 %
n ze Slatiňan  7 % 
n z Hlinska  6 % 
n z Hrochova Týnce  6 % 
n okolní obce  49 % 

Věk klientů:
n 0–18 let   18 % 
n 19–35 let   37 %
n 36–50 let   34 % 
n nad 50 let   11 % 

Pohlaví klientů: 
n Muži   30 % 
n Ženy   70 %



3. Služby společnosti

12

3/3
Krizové centrum
Svitavy

Krizové centrum ve Svitavách poskytuje svoje 
služby od 1. 3. 2010.

Předmět činnosti služby – cíle:
Hlavním cílem je okamžité řešení problémů u osob, 
které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo 
života, či v nepříznivé životní situaci, kterou nedo-
káží momentálně řešit vlastními silami.

Střednědobým cílem v rámci služby je:
• stabilizace stavu uživatele v krizové situaci 
• pomoc při vytváření náhledu na situaci, ve které 

se uživatel nachází 
• podpora uživatele při navozování změn v situaci 

Nabídka služeb, náplň:
• přímá krizová intervence – osobní 
• telefonické poradenství – 461 321 100, 

461 321 200
• internetové poradenství – kcsvi@pestalozzi.cz
• zprostředkování odborných konzultací s odbor-

níky (právníkem, psychiatrem, lékařem apod.)
• doprovod a podpora při jednání s úřady dle po-

třeb uživatele (policie, soud, městský úřad apod.)

Služby jsou poskytovány bezplatně a je-li to v zájmu 
uživatele, tak i anonymně.

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

tegorií – děti, mládež, mladí dospělí, dospělí, 
senioři 

• obětem domácího násilí – děti, ženy, muži, seni-
oři (přímé či nepřímé oběti) 

Služba není určena osobám, které by mohly jakým-
koli jiným způsobem ohrozit pracovníka.

Pracovní tým (personální zajištění 
služby): 
Speciální pedagog + vedoucí služby 
Sociální pracovnice 
Psycholog 
Právník – DPČ

Kontaktní údaje: 
Krizové centrum 
Milady Horákové 10, 568 02  Svitavy 
Tel: 461 321 100, 461 321 200 
E-mail: kcsvi@pestalozzi.cz
www.pestalozzi.cz 
Vedoucí služby – Mgr. Irena Valtová

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 
(nebo dle potřeb uživatelů) 

Shrnutí činnosti v roce 2010 
a dosažené výsledky: 
• Všechny nabízené služby KC si v průběhu reali-

zace projektu našly svoje klienty. Nejvíce využí-
vanou službou je přímá krizová intervence tváří 
v tvář. E-mailové a telefonické poradenství patří 
k těm méně využívaným. 

• V jednom případě sociální pracovnice navštívila 
rodinu osobně a prováděla s klientkou konkrétní 
nácvik sociálních dovedností a vedení domác-
nosti. 

• V několika málo případech si klienti vyžádali 
doprovod k soudu či na jiný úřad. 

• V loňském roce se Krizové centrum zapojilo 
do několika projektů města Svitavy. Jedním 
z projektů je Systém včasné intervence SVI. Jeho 
základem je informační propojení Policie ČR, 
orgánu sociálně-právní ochrany dětí a orgánu 
justice (soud, státní zastupitelství, probační 
a mediační služba). Postupně se do projektu 
zapojily i další subjekty jako jsou školy, pediatři 
a naše KC. Hlavním cílem tohoto projektu je 
odklon dítěte od kriminální kariéry. 

• Další projekt, do kterého se KC zapojilo, je Los 
trifi dos, který je komponovaným pořadem pro 
žáky 8. a 9. tříd, jsou využívány prvky emociální 
výchovy – hraní rolí, práce se skupinou a metoda 
cvičení. Tímto se Krizové centrum přímo podílí 
na primární prevenci a zároveň seznamujeme 
žáky i učitele s činností našeho KC. 

• V září 2010 se Krizové centrum stalo realizáto-
rem dalšího projektu pod názvem Mentorská 
asistence, jehož cílem je systematická pomoc 
a podpora žákům, kteří mají problémy s učením 
nebo přípravou na školní vyučování. Většinou se 
jedná o děti ze sociálně slabších rodin, kterým 
zároveň nabízíme a poskytujeme naše služby. 

• Další spolupráci KC navázalo se sociálním od-
borem MěÚ ve Svitavách, Komisí pro sociálně-
právní ochranu dětí, OSPOD, IC SKP Pardubice, 
Územním odborem Policie ve Svitavách, Okres-
ním soudem ve Svitavách, o.s. Bonanza a PPP 
ve Svitavách. 

• KC se účastní interdisciplinárního týmu ohledně 
domácího násilí na půdě PČR.

Vize a plány: 
• KC zvažuje možnost získání bytu od města Svita-

vy s utajenou adresou (50 m od našeho centra), 
domluvena předběžná prohlídka prostor bytu. 

• Využití herny jako přednáškového sálu vzhledem 
k nové instalaci diaprojektoru, plátna a note-
booku – možnost zvát případné zájemce přímo 
do prostor KC. 

• Systemická práce s rodinou – více členů rodiny 
společně s více terapeuty. 

• Možnost skupinové terapie.

Statistika, grafy: 
• Od zahájení činnosti 1. 3. 2010 do 31. 12. 2010 

bylo v KC Svitavy zaregistrováno 165 klientů. 
Z toho počtu bylo 18 jednorázových klientů. 

• Celkový počet poskytnutých intervencí za rok 
2010 byl 1039.

• Telefonickou krizovou linku využilo v loňském 
roce 18 klientů. 

• E-mailové poradenství bylo poskytnuto 7 kli-
entům. 

• Nejčastějším problémem klientů KC je jejich 
zadluženost a exekuce. V těchto případech 
je klientům poskytována pomoc při zjiš-
ťování výše dluhů, sepisování splátkových 
kalendářů, vyjednávání s exekutory a jinými 
společnostmi, které dluhy vymáhají, a v nepo-
slední řadě pomoc při oddlužení. O oddlužení 
požádalo v loňském roce celkem 8 klientů. 

• Často klienti přichází i s rodinnými či výchov-
nými problémy. KC pomáhá v rozvodových 
situacích, a asistuje při předávání dítěte mezi 
matkou a otcem na nařízení soudu, poskytuje 
prostor pro bezpečné setkávání obou rodičů 
s dítětem, kdy rodiče nejsou schopni společně 
komunikovat.

• KC řeší problematiku domácího násilí. Společ-
ně s klienty jsou vypracovávány bezpečnostní 
plány, co dělat v případě přímého ohrožení 
agresorem. 

Klienti dle věku:
n Do 6 let 2 1 %
n 7 až 12 let 6 4 %
n 13 až 18 let 11 7 %
n 19 až 26 let 17 11 %
n 27 až 65 let 115 74 %
n 66 až 75 let 4 3 %
Anonymní klienti 10

Klienti dle pohlaví:
n Muži 58 37 %
n Ženy 97 63 %
Anonymní klienti 10

Nejčastěji řešená problematika:
n Osobní (psychosomatické, 

seberozvoj, ...) 17 10 %
n Rodinná (manželské, partnerské problémy, 

vícegenerační, ...) 40 24 %
n Právní (trestní oznámení, 

exekuce, ...) 28 17 %
n Dluhová 58 35 %
n Výchovná 14 9 %
n Domácí násilí 8 5 %
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Předmět činnosti služby – cíle:
Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou 
ústavní výchovou v Chrudimi poskytuje pora-
denství, výchovně-vzdělávací činnosti, jako jsou 
aktivity umožňující sebepoznání a porozumění 
druhým lidem, zvládání konfl iktních situací a zlep-
šení  komunikačních dovedností a aktivity k napl-
nění volného času. Tyto služby jsou poskytovány 
ohroženým a znevýhodněným dětem především 
v pardubickém regionu. Pomáhá připravovat děti 
z dětských domovů a výchovných ústavů na samo-
statný život, vede je k vlastní odpovědnosti a snaží 
se o to, aby se děti nedostaly do problémů, jako je 
například nedokončení školní docházky.

Nabídka služeb, náplň: 
• individuální a skupinová psychoterapie, pora-

denství
• semináře zaměřené na zvyšování dovedností 

potřebných k úspěšnému začlenění do života
• poradenství prostřednictvím e-mailu, telefonu, 

facebooku a ICQ
• možnost odborné konzultace pro výchovná zaří-

zení, účast na případových konferencích
• sociální výcvik, nácvik řešení konkrétních situ-

ací, např. žádost o zaměstnání, hledání bydlení 
apod., výchovné a vzdělávací činnosti

• spolupráce s výchovnými zařízeními, s kurátory, 
úřady a dalšími institucemi

• následná péče pro bývalé uživatele – poraden-
ství, informace o styku s potřebnými institucemi

• víkendová sociálněterapeutická činnost
• ambulantní forma péče o uživatele (individuální 

práce s uživatelem)
• skupina osobnostního rozvoje 
• terénní forma péče o uživatele, výjezdy mimo 

zařízení – v rámci zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím – ukázka institucí 
a různých typů zařízení apod.

• jednorázové, sebezkušenostní aktivity, akce, 
setkávání dětí z více výchovných zařízení

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 26 let, 
které pocházejí převážně z pardubického regionu, 
ale také z ostatních regionů. Do Poradenského 
centra jsou vybrány děti, které nejezdí na pobyty 
domů a u kterých se předpokládá, že se po odcho-
du z dětského domova nebudou mít kam vrátit.

Pracovní tým (personální zajištění 
služby):
Sociální pracovnice/vedoucí služby – Mgr. Šárka 
Bryknerová, DiS.
Speciální pedagog – Bc. Tomáš Potůček
Psycholog/externě – PhDr. Eva Březinová
Pracovník v sociálních službách na víkendových 
pobytech

Kontaktní údaje:
Novoměstská 960, 537 01  Chrudim
Tel./fax: 469 625 121, 724 309 177
E-mail: poradna@pestalozzi.cz
www.otevridvere.cz

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 2010 
a dosažené výsledky:
• Proběhlo 12 sociálněterapeutických víkendo-

vých pobytů, jejichž náplní je zejména příprava 
na život, rozvoj osobnosti, sociálněterapeutické 
činnosti…

• Návštěvy v zařízení – 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 19 setkání dvou skupin osob-
nostního rozvoje, které se zaměřují především 
na rozvoj osobnosti v podmínkách menší skupi-
ny v PC v Chrudimi, práce na skupinách je více 
intenzivní.

• Následná péče probíhala se čtyřmi klienty, kteří 
potřebovali podporu a poradenství po skončení 
ústavní výchovy. 

• Pravidelně v průběhu celého roku docházelo 
k častým kontaktům s klienty PC v rámci pora-
denství formou e-mailu, ICQ, facebooku a tele-
fonu.

• Proběhly tři jednorázové akce – předvánoční 
setkání dětí, fotbalový turnaj nízkoprahových 
klubů, piknik pro děti. 

• Byl zrealizován jeden týdenní prázdninový pobyt 
v Českém ráji pro 13 klientů.

• Poradenské centrum uspělo v dotačním řízení 
nadace NROS, 12. ročníku sbírky Pomozte dětem 
a získalo tak 300 tisíc Kč. Tyto prostředky budou 
použity na realizaci víkendových pobytů a jed-
norázových akcí.

• Poradenské centrum v roce 2010 spolupracovalo 
s 13 zařízeními ústavní výchovy (DD, DDŠ, VÚM), 
dále PC spolupracovalo s pracovníky MěÚ – od-
dělení sociálně-právní ochrany dětí, s Krajským 
úřadem města Pardubice, se školami a s dalšími 
neziskovými organizacemi.

• Poradenské centrum je členem pracovní skupiny 
Pražec 08, která sdružuje nízkoprahová zařízení 
Pardubického kraje. Členové si vzájemně vymě-
ňují informace z oboru, zúčastňují se společných 
školení, tvoří metodické materiály…
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3. Služby společnosti

Poděkování:
Chtěli bychom poděkovat za spolupráci všem 
zařízením ústavní výchovy, která dětem umož-
nila účast na tomto programu, především DD 
Moravská Třebová, DDŠ Chrudim za dobrou 
spolupráci ohledně dětí a také dalším zaříze-
ním. Velký dík patří našemu spolupracovníkovi 
Mgr. Radimovi Sedláčkovi, který se obětavě 
stará o propojení aktivit Poradenského centra 
s aktivitami DD i o děti samotné.

Vize a plány:
• V roce 2011 vznikne příručka pro mladé lidi 

odcházející z dětských domovů. Tato příručka 
nabídne mnoho informací, rad a kontaktů 
důležitých k tomu, aby byl jejich odchod co 
nejsnazší. Příručka bude předávána přímo 
mladým lidem samotným.

• Dojde k rozšíření spolupráce se zařízeními 
ústavní výchovy v rámci výměny informací o dě-
tech, uskutečňování případových konferencí.

• Bude rozšiřována spolupráce se zařízeními 
v rámci probíhajících seminářů pro dospívají-
cí mladé lidi z dětských domovů zaměřených 
na zvyšování sociálních kompetencí.

• Děti se zúčastní zátěžového víkendového 
pobytu se stanováním a na vodě.

Statistika, grafy:
Počet klientů v roce 2010:
34 + 4 následná péče

Počet intervencí: 
V roce 2010 bylo uskutečněno 12 víkendových 
pobytů a jeden prázdninový pobyt.

Celkem:
7236 intervencí a 367 kontaktů v rámci všech 
forem činností.

Počty intervencí (30 minut) a kontaktů 
(10 minut) za rok 2010 v rámci jednotlivých 
forem péče o uživatele v PC:
n Práce v terénu (151)  2 %
n Skupina osobnostního rozvoje (708) 9 %
n Víkendová sociálněterapeutická 

činnost (6311)  83 %
n E-mail, ICQ (66 intervencí)  1 %
n E-mail, ICQ, facebook,

telefon (367 kontaktů)  5 %

Počty uživatelů Poradenského centra v ro-
ce 2010 dle jednotlivých zařízení ústavní 
výchovy:
n VÚ Kutná Hora (1 uživatel)  3 %
n DD Polička (2 uživatelé)  5 %
n DD Dolní Čermná (1 uživatel) 3 %
n DD Holice (2 uživatelé)  5 %
n VÚ Klíčov Praha 11 (1 uživatel) 3 %
n DDŠ Králíky (2 uživatelé)   5 %
n DD Potštejn (1 uživatel)   3 %
n DDŠ Chrudim (5 uživatelů)  14 %
n VLO Přestavlky (7 uživatelů) 19 %
n VÚ Brandýs nad Orlicí (2 uživatelé) 5 %
n DD Moravská Třebová (8 uživatelů) 21 %
n VÚ Kostomlaty p. Milešovkou (1 uživatel) 3 %
n Následná péče (4 uživatelé) 11 %
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Předmět činnosti služby – cíle:
Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou 
ústavní výchovou v Chrudimi poskytuje pora-
denství, výchovně-vzdělávací činnosti, jako jsou 
aktivity umožňující sebepoznání a porozumění 
druhým lidem, zvládání konfl iktních situací a zlep-
šení  komunikačních dovedností a aktivity k napl-
nění volného času. Tyto služby jsou poskytovány 
ohroženým a znevýhodněným dětem především 
v pardubickém regionu. Pomáhá připravovat děti 
z dětských domovů a výchovných ústavů na samo-
statný život, vede je k vlastní odpovědnosti a snaží 
se o to, aby se děti nedostaly do problémů, jako je 
například nedokončení školní docházky.

Nabídka služeb, náplň: 
• individuální a skupinová psychoterapie, pora-

denství
• semináře zaměřené na zvyšování dovedností 

potřebných k úspěšnému začlenění do života
• poradenství prostřednictvím e-mailu, telefonu, 

facebooku a ICQ
• možnost odborné konzultace pro výchovná zaří-

zení, účast na případových konferencích
• sociální výcvik, nácvik řešení konkrétních situ-

ací, např. žádost o zaměstnání, hledání bydlení 
apod., výchovné a vzdělávací činnosti

• spolupráce s výchovnými zařízeními, s kurátory, 
úřady a dalšími institucemi

• následná péče pro bývalé uživatele – poraden-
ství, informace o styku s potřebnými institucemi

• víkendová sociálněterapeutická činnost
• ambulantní forma péče o uživatele (individuální 

práce s uživatelem)
• skupina osobnostního rozvoje 
• terénní forma péče o uživatele, výjezdy mimo 

zařízení – v rámci zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím – ukázka institucí 
a různých typů zařízení apod.

• jednorázové, sebezkušenostní aktivity, akce, 
setkávání dětí z více výchovných zařízení

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 26 let, 
které pocházejí převážně z pardubického regionu, 
ale také z ostatních regionů. Do Poradenského 
centra jsou vybrány děti, které nejezdí na pobyty 
domů a u kterých se předpokládá, že se po odcho-
du z dětského domova nebudou mít kam vrátit.

Pracovní tým (personální zajištění 
služby):
Sociální pracovnice/vedoucí služby – Mgr. Šárka 
Bryknerová, DiS.
Speciální pedagog – Bc. Tomáš Potůček
Psycholog/externě – PhDr. Eva Březinová
Pracovník v sociálních službách na víkendových 
pobytech

Kontaktní údaje:
Novoměstská 960, 537 01  Chrudim
Tel./fax: 469 625 121, 724 309 177
E-mail: poradna@pestalozzi.cz
www.otevridvere.cz

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 2010 
a dosažené výsledky:
• Proběhlo 12 sociálněterapeutických víkendo-

vých pobytů, jejichž náplní je zejména příprava 
na život, rozvoj osobnosti, sociálněterapeutické 
činnosti…

• Návštěvy v zařízení – 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 19 setkání dvou skupin osob-
nostního rozvoje, které se zaměřují především 
na rozvoj osobnosti v podmínkách menší skupi-
ny v PC v Chrudimi, práce na skupinách je více 
intenzivní.

• Následná péče probíhala se čtyřmi klienty, kteří 
potřebovali podporu a poradenství po skončení 
ústavní výchovy. 

• Pravidelně v průběhu celého roku docházelo 
k častým kontaktům s klienty PC v rámci pora-
denství formou e-mailu, ICQ, facebooku a tele-
fonu.

• Proběhly tři jednorázové akce – předvánoční 
setkání dětí, fotbalový turnaj nízkoprahových 
klubů, piknik pro děti. 

• Byl zrealizován jeden týdenní prázdninový pobyt 
v Českém ráji pro 13 klientů.

• Poradenské centrum uspělo v dotačním řízení 
nadace NROS, 12. ročníku sbírky Pomozte dětem 
a získalo tak 300 tisíc Kč. Tyto prostředky budou 
použity na realizaci víkendových pobytů a jed-
norázových akcí.

• Poradenské centrum v roce 2010 spolupracovalo 
s 13 zařízeními ústavní výchovy (DD, DDŠ, VÚM), 
dále PC spolupracovalo s pracovníky MěÚ – od-
dělení sociálně-právní ochrany dětí, s Krajským 
úřadem města Pardubice, se školami a s dalšími 
neziskovými organizacemi.

• Poradenské centrum je členem pracovní skupiny 
Pražec 08, která sdružuje nízkoprahová zařízení 
Pardubického kraje. Členové si vzájemně vymě-
ňují informace z oboru, zúčastňují se společných 
školení, tvoří metodické materiály…
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zařízením ústavní výchovy, která dětem umož-
nila účast na tomto programu, především DD 
Moravská Třebová, DDŠ Chrudim za dobrou 
spolupráci ohledně dětí a také dalším zaříze-
ním. Velký dík patří našemu spolupracovníkovi 
Mgr. Radimovi Sedláčkovi, který se obětavě 
stará o propojení aktivit Poradenského centra 
s aktivitami DD i o děti samotné.

Vize a plány:
• V roce 2011 vznikne příručka pro mladé lidi 

odcházející z dětských domovů. Tato příručka 
nabídne mnoho informací, rad a kontaktů 
důležitých k tomu, aby byl jejich odchod co 
nejsnazší. Příručka bude předávána přímo 
mladým lidem samotným.

• Dojde k rozšíření spolupráce se zařízeními 
ústavní výchovy v rámci výměny informací o dě-
tech, uskutečňování případových konferencí.

• Bude rozšiřována spolupráce se zařízeními 
v rámci probíhajících seminářů pro dospívají-
cí mladé lidi z dětských domovů zaměřených 
na zvyšování sociálních kompetencí.

• Děti se zúčastní zátěžového víkendového 
pobytu se stanováním a na vodě.

Statistika, grafy:
Počet klientů v roce 2010:
34 + 4 následná péče

Počet intervencí: 
V roce 2010 bylo uskutečněno 12 víkendových 
pobytů a jeden prázdninový pobyt.

Celkem:
7236 intervencí a 367 kontaktů v rámci všech 
forem činností.

Počty intervencí (30 minut) a kontaktů 
(10 minut) za rok 2010 v rámci jednotlivých 
forem péče o uživatele v PC:
n Práce v terénu (151)  2 %
n Skupina osobnostního rozvoje (708) 9 %
n Víkendová sociálněterapeutická 

činnost (6311)  83 %
n E-mail, ICQ (66 intervencí)  1 %
n E-mail, ICQ, facebook,

telefon (367 kontaktů)  5 %

Počty uživatelů Poradenského centra v ro-
ce 2010 dle jednotlivých zařízení ústavní 
výchovy:
n VÚ Kutná Hora (1 uživatel)  3 %
n DD Polička (2 uživatelé)  5 %
n DD Dolní Čermná (1 uživatel) 3 %
n DD Holice (2 uživatelé)  5 %
n VÚ Klíčov Praha 11 (1 uživatel) 3 %
n DDŠ Králíky (2 uživatelé)   5 %
n DD Potštejn (1 uživatel)   3 %
n DDŠ Chrudim (5 uživatelů)  14 %
n VLO Přestavlky (7 uživatelů) 19 %
n VÚ Brandýs nad Orlicí (2 uživatelé) 5 %
n DD Moravská Třebová (8 uživatelů) 21 %
n VÚ Kostomlaty p. Milešovkou (1 uživatel) 3 %
n Následná péče (4 uživatelé) 11 %
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Služba Odborné sociální poradenství je registrová-
na od 1. 1. 2009. 
Služba je poskytována bezplatně, na žádost uživa-
tele může být poskytována i anonymně.

Předmět činnosti služby – cíle: 
Cílem služby je poskytovat komplexní pomoc 
uživatelům služeb a vytvářet záchytnou síť, která 
jim nabízí víceúrovňový systém psychosociální po-
moci. Služba usiluje o znovuzařazení uživatelů do 
společnosti a zlepšení kvality jejich života.

Nabídka služeb, náplň: 
Sociálně-právní poradenství:
• pomoc při sepisování žádostí o splátkové kalen-

dáře, jednání s exekutory a věřiteli, sepisování 
žádostí o sociální dávky apod.

• poskytnutí informací o možnostech čerpání soci-
álních dávek

• pomoc s vyplňováním formulářů
• příprava a pomoc při hledání zaměstnání (naučit 

se orientovat v nabídce trhu práce)
• pomoc při hledání bydlení
• základy práce s PC
• právní poradenství – zprostředkování kontaktu 

s právníkem
• pomoc při zprostředkování kontaktů s odborný-

mi pracovníky (psycholog, psychiatr apod.)

Sociálněterapeutické činnosti:
• pomoc při řešení náročných životních situací
• poradenství v oblasti vzdělávání – přednášky, 

semináře pro uživatele
• sociálněpsychologický trénink – trénink se pri-

márně orientuje na nácvik sociálních dovednos-
tí, tzn., že si uživatel může vyzkoušet své reakce 
v různých modelových situacích (např. řešení 
konfl iktů na pracovišti, jednání na úřadech, vy-
stupování na veřejnosti,…)

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 
a zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím:
• pomoc a podpora při jednání a komunikaci:

– doprovod; jde o doprovázení v obtížné a zá-
těžové situaci (např. k soudním jednáním, 
k odborníkům atd.)

– podpora při jednání s úřady či jinými instituce-
mi (např. úřad práce, OSPOD, policie, městský 
úřad, VZP, poradna pro drogově závislé, lékař 
apod.)

• pomoc a příprava na vstup do zaměstnání:
– vyhledávání volných pracovních míst
– nácvik modelových situací (přijímací pohovor, 

společenské vystupování, telefonování apod.)
• pomoc zorientovat se v sociálním okolí

Cílová skupina: 
Lidé všech věkových kategorií, kteří se ocitli 
v nelehké životní situaci, kterou nedokáží nebo 
nemohou sami řešit. 

• sociálně znevýhodnění jedinci bez omezení 
věku, ohrožení společensky nežádoucími jevy 

• osoby bez přístřeší 
• osoby opouštějící školská zařízení pro výkon 

ústavní péče 
• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návy-

kových látkách 
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 

jsou tímto způsobem života ohroženy 
• pachatelé trestné činnosti 

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 uživatelů (záleží na individuální 
domluvě s uživatelem)

Shrnutí činností v roce 2010 
a dosažené výsledky:
I v letošním roce byl velmi vysoký počet uživatelů, 
kteří potřebovali pomoci při řešení zadlužení, při 
jednání s exekutory a společnostmi vymáhajícími 
dluhy. Uživatelé zároveň potřebovali pomoc při 
sestavování rodinných rozpočtů. Mnoho uživatelů 
vyhledalo i pomoc právníka.
V roce 2010 se prohloubila a rozšířila spolupráce 
s MÚ, což potvrzuje nárůst uživatelů, kterým měst-
ský úřad naše služby doporučil.
Spolupracovali jsme s dalšími státními institucemi 
a  neziskovými organizacemi (ÚP, Péče o duševní 
zdraví, Rytmus, o.p.s., Centrum sociálních služeb 
a pomoci, Český červený kříž, PMS apod.). V rámci 
spolupráce docházelo i k reciproční výměně infor-
mací o uživatelích s jejich souhlasem.
Důraz byl kladen na propagaci projektu. Byli 
jsme osloveni Českou televizí, která nás požádala 
o krátký příspěvek do regionálního vysílání, účast-
nili jsme se Bambiriády a Dnů pro Chrudim.  
Na základě zvýšeného počtu uživatelů s dluhovou 
problematikou byly publikovány články v novinách 
i na internetu, které měly preventivní charakter.
V průběhu celého roku se konaly výcvikové semi-

náře s různými tématy, např. z oblasti pracovní-
ho, trestního a rodinného práva. Úspěšnost naší 
služby dokladuje také počet uživatelů, kteří nás 
kontaktovali.

Nejčastěji zaznamenaná 
problematika uživatelů:
• fi nanční problémy (dluhy, exekuce)
• neschopnost hospodaření s fi nančními pro-

středky (rodinný rozpočet)
• ztráta zaměstnání, příprava na vstup do za-

městnání, vyhledávání pracovních příležitostí
• ztráta bydlení (v důsledku rozvodu, fi nanč-

ních problémů, odchodů dětí z domova)
• vztahové problémy (rodina, problémy mezi 

partnery)
• potíže s plánováním a organizací času, se 

stanovením a dodržením termínů
• nezodpovědný přístup k plnění povinností 
• neschopnost dodržovat obecně platné normy 

chování

Vize do roku 2011:
• vytvořit příručku pro dlužníky
• zhotovit nové letáky Ambulantní péče týkající 

se pouze dluhové problematiky
• i nadále poskytovat služby týkající se dluhové 

problematiky ve spolupráci s právníkem
• připravit přednášky týkající se fi nanční gra-

motnosti (ve spolupráci s KC začít přednášky 
realizovat)

• zhotovit nástěnku pro klienty na téma dluhy 
a novinky v roce 2011

• vytvořit nový leták s nabídkou služeb 
• upravit registraci OSP
• zintenzivnit propagaci služby (lékaři, školy, OÚ 

a MÚ, nestátní neziskové organizace atd.)
• aktualizovat metodiku a formuláře (změny)
• udržet a dále rozvíjet spolupráci s ÚP, PMS, 

MÚ (zejména kurátorkami, oddělením preven-
ce, oddělením dávek hmotné nouze) a ostat-
ními státními i nestátními institucemi s cílem 
napravit a změnit tíživou situaci, do které se 
dostal uživatel a jeho rodina

Statistické údaje:
V průběhu roku 2010 byla poskytnuta služba 
113 uživatelům. 
Proběhlo 24 vzdělávacích, výcvikových seminá-
řů a preventivních přednášek.

Věk uživatelů: 
16 –18 let 2 uživatelé
18 –26 let 17 uživatelů
26 –36 let 43 uživatelů
36 –50 let 45 uživatelů
nad 50 let 6 uživatelů

Odkud přišli:
PMS 8 uživatelů
Ulice 96 uživatelů
DPC, DD 9 uživatelů

Zakázka: 
Dluhy 87 uživatelů  
Rodinné vztahy 26 uživatelů
Práce 17 uživatelů
Bydlení 13 uživatelů
Z toho všechny zakázky najednou: 30 uživatelů

Pohlaví uživatelů:
Muži:  36 uživatelů
Ženy: 77 uživatelek

Anonymní uživatelé: 
Muži:  7 uživatelů
Ženy:  7 uživatelek

Počet intervencí:
celkem:  1 472
z toho: v kanceláři: 1 420
  v terénu: 52



3/5
Odborné sociální 
poradenství 
„Ambulantní 
péče“

3. Služby společnosti

15 16

Služba Odborné sociální poradenství je registrová-
na od 1. 1. 2009. 
Služba je poskytována bezplatně, na žádost uživa-
tele může být poskytována i anonymně.

Předmět činnosti služby – cíle: 
Cílem služby je poskytovat komplexní pomoc 
uživatelům služeb a vytvářet záchytnou síť, která 
jim nabízí víceúrovňový systém psychosociální po-
moci. Služba usiluje o znovuzařazení uživatelů do 
společnosti a zlepšení kvality jejich života.

Nabídka služeb, náplň: 
Sociálně-právní poradenství:
• pomoc při sepisování žádostí o splátkové kalen-

dáře, jednání s exekutory a věřiteli, sepisování 
žádostí o sociální dávky apod.

• poskytnutí informací o možnostech čerpání soci-
álních dávek

• pomoc s vyplňováním formulářů
• příprava a pomoc při hledání zaměstnání (naučit 

se orientovat v nabídce trhu práce)
• pomoc při hledání bydlení
• základy práce s PC
• právní poradenství – zprostředkování kontaktu 

s právníkem
• pomoc při zprostředkování kontaktů s odborný-

mi pracovníky (psycholog, psychiatr apod.)

Sociálněterapeutické činnosti:
• pomoc při řešení náročných životních situací
• poradenství v oblasti vzdělávání – přednášky, 

semináře pro uživatele
• sociálněpsychologický trénink – trénink se pri-

márně orientuje na nácvik sociálních dovednos-
tí, tzn., že si uživatel může vyzkoušet své reakce 
v různých modelových situacích (např. řešení 
konfl iktů na pracovišti, jednání na úřadech, vy-
stupování na veřejnosti,…)

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 
a zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím:
• pomoc a podpora při jednání a komunikaci:

– doprovod; jde o doprovázení v obtížné a zá-
těžové situaci (např. k soudním jednáním, 
k odborníkům atd.)

– podpora při jednání s úřady či jinými instituce-
mi (např. úřad práce, OSPOD, policie, městský 
úřad, VZP, poradna pro drogově závislé, lékař 
apod.)

• pomoc a příprava na vstup do zaměstnání:
– vyhledávání volných pracovních míst
– nácvik modelových situací (přijímací pohovor, 

společenské vystupování, telefonování apod.)
• pomoc zorientovat se v sociálním okolí

Cílová skupina: 
Lidé všech věkových kategorií, kteří se ocitli 
v nelehké životní situaci, kterou nedokáží nebo 
nemohou sami řešit. 

• sociálně znevýhodnění jedinci bez omezení 
věku, ohrožení společensky nežádoucími jevy 

• osoby bez přístřeší 
• osoby opouštějící školská zařízení pro výkon 

ústavní péče 
• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návy-

kových látkách 
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 

jsou tímto způsobem života ohroženy 
• pachatelé trestné činnosti 

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 uživatelů (záleží na individuální 
domluvě s uživatelem)

Shrnutí činností v roce 2010 
a dosažené výsledky:
I v letošním roce byl velmi vysoký počet uživatelů, 
kteří potřebovali pomoci při řešení zadlužení, při 
jednání s exekutory a společnostmi vymáhajícími 
dluhy. Uživatelé zároveň potřebovali pomoc při 
sestavování rodinných rozpočtů. Mnoho uživatelů 
vyhledalo i pomoc právníka.
V roce 2010 se prohloubila a rozšířila spolupráce 
s MÚ, což potvrzuje nárůst uživatelů, kterým měst-
ský úřad naše služby doporučil.
Spolupracovali jsme s dalšími státními institucemi 
a  neziskovými organizacemi (ÚP, Péče o duševní 
zdraví, Rytmus, o.p.s., Centrum sociálních služeb 
a pomoci, Český červený kříž, PMS apod.). V rámci 
spolupráce docházelo i k reciproční výměně infor-
mací o uživatelích s jejich souhlasem.
Důraz byl kladen na propagaci projektu. Byli 
jsme osloveni Českou televizí, která nás požádala 
o krátký příspěvek do regionálního vysílání, účast-
nili jsme se Bambiriády a Dnů pro Chrudim.  
Na základě zvýšeného počtu uživatelů s dluhovou 
problematikou byly publikovány články v novinách 
i na internetu, které měly preventivní charakter.
V průběhu celého roku se konaly výcvikové semi-

náře s různými tématy, např. z oblasti pracovní-
ho, trestního a rodinného práva. Úspěšnost naší 
služby dokladuje také počet uživatelů, kteří nás 
kontaktovali.

Nejčastěji zaznamenaná 
problematika uživatelů:
• fi nanční problémy (dluhy, exekuce)
• neschopnost hospodaření s fi nančními pro-

středky (rodinný rozpočet)
• ztráta zaměstnání, příprava na vstup do za-

městnání, vyhledávání pracovních příležitostí
• ztráta bydlení (v důsledku rozvodu, fi nanč-

ních problémů, odchodů dětí z domova)
• vztahové problémy (rodina, problémy mezi 

partnery)
• potíže s plánováním a organizací času, se 

stanovením a dodržením termínů
• nezodpovědný přístup k plnění povinností 
• neschopnost dodržovat obecně platné normy 

chování

Vize do roku 2011:
• vytvořit příručku pro dlužníky
• zhotovit nové letáky Ambulantní péče týkající 

se pouze dluhové problematiky
• i nadále poskytovat služby týkající se dluhové 

problematiky ve spolupráci s právníkem
• připravit přednášky týkající se fi nanční gra-

motnosti (ve spolupráci s KC začít přednášky 
realizovat)

• zhotovit nástěnku pro klienty na téma dluhy 
a novinky v roce 2011

• vytvořit nový leták s nabídkou služeb 
• upravit registraci OSP
• zintenzivnit propagaci služby (lékaři, školy, OÚ 

a MÚ, nestátní neziskové organizace atd.)
• aktualizovat metodiku a formuláře (změny)
• udržet a dále rozvíjet spolupráci s ÚP, PMS, 

MÚ (zejména kurátorkami, oddělením preven-
ce, oddělením dávek hmotné nouze) a ostat-
ními státními i nestátními institucemi s cílem 
napravit a změnit tíživou situaci, do které se 
dostal uživatel a jeho rodina

Statistické údaje:
V průběhu roku 2010 byla poskytnuta služba 
113 uživatelům. 
Proběhlo 24 vzdělávacích, výcvikových seminá-
řů a preventivních přednášek.

Věk uživatelů: 
16 –18 let 2 uživatelé
18 –26 let 17 uživatelů
26 –36 let 43 uživatelů
36 –50 let 45 uživatelů
nad 50 let 6 uživatelů

Odkud přišli:
PMS 8 uživatelů
Ulice 96 uživatelů
DPC, DD 9 uživatelů

Zakázka: 
Dluhy 87 uživatelů  
Rodinné vztahy 26 uživatelů
Práce 17 uživatelů
Bydlení 13 uživatelů
Z toho všechny zakázky najednou: 30 uživatelů

Pohlaví uživatelů:
Muži:  36 uživatelů
Ženy: 77 uživatelek

Anonymní uživatelé: 
Muži:  7 uživatelů
Ženy:  7 uživatelek

Počet intervencí:
celkem:  1 472
z toho: v kanceláři: 1 420
  v terénu: 52



Předmět činnosti služby – cíle: 
Posláním pobytové služby Dům na půli cesty Hav-
líčkův Brod je poskytovat odborným způsobem 
podporu mladým lidem bez rodinného zázemí, aby 
dokázali lépe uspět v samostatném životě, a to 
s respektem k právům a s přihlédnutím k individu-
álním potřebám. 

Krátkodobé cíle: 
• řešení akutní krizové situace
• podpora v navazování mezilidských vztahů, 

obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou 
• využívání běžně dostupných služeb a informač-

ních 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 zaříze-

ních ústavní výchovy 
• odborné a intenzivní působení na osobnostní 

rozvoj
• trénink, rozvoj a zvyšování odpovědnosti a sa-

mostatnosti
• prevence sociálně-patologických jevů
• řešení bytové otázky

Nabídka služeb, náplň:
Dům na půli cesty se nachází v centrální části 
města Havlíčkův Brod. Tato služba je zde pro-
vozována od roku 2004. V průběhu roku 2010 
došlo k navýšení kapacity z jednoho na dva byty 
o velikosti 3 + 1.

Mezi základní poskytované služby patří:
• sociální a psychologické poradenství
• zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím
• výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti a pra-

covní dovednosti
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv a oprávněných zá-

jmů
• doprovázení
• ubytování
• pomoc při zajištění chodu domácnosti

Snahou je vést uživatele k aktivnímu přístupu v ře-
šení vlastní situace s možností plnohodnotné soci-
ální integrace do společnosti. Hlavní náplní služby 
je záměrné působení na uživatele k osvojení si 
a rozvoji psychosociálních dovedností, sociálních 
kompetencí a praktických činností (získání co nej-
vyššího vzdělání nebo vhodného zaměstnání, ve-
dení domácnosti, komunikace s úřady, vyplňování 
potřebných dokumentů, fi nanční gramotnost …). 
Aktivity DPC se neustále vyvíjí jak v souvislosti 
s celkovým vývojem společnosti, tak především 
s cíli a s potřebami uživatelů služby, které jsou 

založeny na individuálním přístupu a spolupráci. 
Služby jsou postaveny na principech dobrovolnosti 
a mohou být poskytovány zpravidla po dobu ne-
přesahující 1 rok. V případě studentů lze pobyt 
prodloužit do doby ukončení studia. Ostatní přípa-
dy jsou individuálně posuzovány. Poplatek za po-
skytování sociální služby činí 2 000 Kč/měsíc nebo 
65 Kč/den. Pokud je služba poskytována rodiči 
s nezletilým dítětem, zaplatí za službu rodič navíc 
600 Kč/měsíc nebo 20 Kč/den, a to za každé dítě. 
Kapacita zařízení: 8 lůžek.

Cílová skupina:
Mladí lidé ve věku 18–26 let (muži, ženy, těhotné 
ženy či rodiče s dětmi) odcházející ze zařízení 
ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče 
• vyrůstající bez podpory a péče své rodiny,
• v nepříznivé životní situaci, která jim znemožňu-

je 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. 

Pracovní tým (personální zajištění 
služby):
Vedoucí služby – sociální pracovník
Speciální pedagog
Psycholog
Údržbář
Odborný tým splňuje zákonné vzdělanostní před-
poklady a nadále si prohlubuje své znalosti v rámci 
tematicky zaměřených přednášek, kurzů, výcviků 
apod. K profesionálnímu působení patří mj. také 
pravidelná účast na supervizích.

Kontaktní údaje:
Beckovského 1882, 580 01  Havlíčkův Brod
Telefon: 569 426 717, mobil: 775 592 930
E-mail: dpchb@pestalozzi.cz, 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 
zpravidla od 8.00 do 14.30 hodin, případně dle 
individuální dohody.

Shrnutí činnosti v roce 2010 
a  dosažené výsledky:
Pracovní tým spolupracoval s řadou státních i ne-
státních organizací, zejména při řešení nepříznivé 
sociální situace uživatelů (především pak s kraj-
skými úřady, úřady práce, magistráty, městskými 
úřady obcí s rozšířenou působností, školskými 
a zdravotnickými zařízeními apod.) a dále byly 
v kraji Vysočina v rámci propagace služby navští-
veny dětské domovy a výchovné ústavy.

3. Služby společnosti

Pozitivně lze hodnotit například jednání s Pro-
bační a mediační službou o možnosti výkonu 
obecně prospěšných prací uživatele v rámci 
naší organizace a dohody o postupném spláce-
ní povinných plateb od uživatelů apod.
V únoru se uskutečnila plánovaná rekonstrukce 
kuchyně jednoho z bytů, následně byla vyměně-
na plynová karma za nový ohřívač vody.
Díky dobré spolupráci s Městem Havlíčkův Brod 
bylo možné od května navýšit počet lůžek pro 
tuto službu. Uživatelé se v průběhu roku pro-
střednictvím ergoterapie podíleli na zprovozně-
ní nového bytu malováním, úklidem, nákupem 
potřebných věcí do domácnosti, vybalováním 
nábytku, přesazováním pokojových rostlin aj.
V červnu jsme umožnili studentce vyšší odborné 
školy vykovat praxi v našem zařízení a také pro-
běhla návštěva zájemců o službu z Výchovného 
ústavu Janštejn.
25. 6. 2010 se uskutečnil výlet do Prahy se 
zaměřením na trénink sociálních kompetencí, 
praktických činností a kulturní vyžití. 
V září jsme navázali spolupráci se školskými 
i zdravotnickými zařízeními v Havlíčkově Brodě 
a v rámci přednášek informovali o službě Dům 
na půl cesty.
Od září je naše služba podporována na základě 
Individuálního projektu krajem Vysočina. 
Vzhledem k potřebnosti a zájmu uživatelů od 
října poskytujeme také odborné psychologické 
poradenství.
Uživatelé se pravidelně účastnili komunitního 
setkávání se zaměřením na seberefl exi, výuko-
vých a výcvikových seminářů.
V Havlíčkobrodském deníku byl v srpnu zve-
řejněn článek, který informoval čtenáře o roz-
šíření služby, respektive získání dalšího bytu. 
V prosinci byli čtenáři seznámeni s tím, jak se 
uživatelé připravují na vánoční svátky v Domě 
na půli cesty.

Poděkování:
Za fi nanční podporu děkujeme především 
Kraji Vysočina, Nadaci Terezy Maxové, Čepsu 
a Chartě 77. Dále si vážíme pomoci od České 

spořitelny, která poskytla uživatelům PC sestavy 
a všem ostatním, kteří se podíleli na rozšíření 
a zkvalitnění našich služeb.

Vize, plány:
• rozšíření poskytované služby o ergoterapii
• rozšíření týmu o pracovníka v sociálních služ-

bách
• realizace plánovaných stáží či exkurzí z vý-

chovných ústavů a dětských domovů
• spolupráce se zdravotnickou školou v rámci 

přednášek o poskytnutí první pomoci pro 
naše uživatele

• rekonstrukce koupelny a podlahových ploch v 
bytě

Statistika, grafy:
V roce 2010 využilo naši službu 10 uživatelů. 

Odkud uživatelé přicházejí: 
n Výchovný ústav  20 %
n Dětský domov  20 %
n Ulice (ústavní výchova v minulosti) 40 %
n Pěstounská péče  10 %
n Nefunkční rodina  10 %

Věková struktura uživatelů:
n 18 –19 let  70 %
n 20 –21 let  10 %
n 22–23 let  10 %
n 23 let a více  10 %

Pohlaví:
n Muži  70 %
n Ženy  30 %

Kam uživatelé odcházeli:
n Návrat do rodiny  50 %
n Partner  50 %
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Předmět činnosti služby – cíle: 
Posláním pobytové služby Dům na půli cesty Hav-
líčkův Brod je poskytovat odborným způsobem 
podporu mladým lidem bez rodinného zázemí, aby 
dokázali lépe uspět v samostatném životě, a to 
s respektem k právům a s přihlédnutím k individu-
álním potřebám. 

Krátkodobé cíle: 
• řešení akutní krizové situace
• podpora v navazování mezilidských vztahů, 

obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou 
• využívání běžně dostupných služeb a informač-

ních 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 zaříze-

ních ústavní výchovy 
• odborné a intenzivní působení na osobnostní 

rozvoj
• trénink, rozvoj a zvyšování odpovědnosti a sa-

mostatnosti
• prevence sociálně-patologických jevů
• řešení bytové otázky

Nabídka služeb, náplň:
Dům na půli cesty se nachází v centrální části 
města Havlíčkův Brod. Tato služba je zde pro-
vozována od roku 2004. V průběhu roku 2010 
došlo k navýšení kapacity z jednoho na dva byty 
o velikosti 3 + 1.

Mezi základní poskytované služby patří:
• sociální a psychologické poradenství
• zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím
• výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti a pra-

covní dovednosti
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv a oprávněných zá-

jmů
• doprovázení
• ubytování
• pomoc při zajištění chodu domácnosti

Snahou je vést uživatele k aktivnímu přístupu v ře-
šení vlastní situace s možností plnohodnotné soci-
ální integrace do společnosti. Hlavní náplní služby 
je záměrné působení na uživatele k osvojení si 
a rozvoji psychosociálních dovedností, sociálních 
kompetencí a praktických činností (získání co nej-
vyššího vzdělání nebo vhodného zaměstnání, ve-
dení domácnosti, komunikace s úřady, vyplňování 
potřebných dokumentů, fi nanční gramotnost …). 
Aktivity DPC se neustále vyvíjí jak v souvislosti 
s celkovým vývojem společnosti, tak především 
s cíli a s potřebami uživatelů služby, které jsou 

založeny na individuálním přístupu a spolupráci. 
Služby jsou postaveny na principech dobrovolnosti 
a mohou být poskytovány zpravidla po dobu ne-
přesahující 1 rok. V případě studentů lze pobyt 
prodloužit do doby ukončení studia. Ostatní přípa-
dy jsou individuálně posuzovány. Poplatek za po-
skytování sociální služby činí 2 000 Kč/měsíc nebo 
65 Kč/den. Pokud je služba poskytována rodiči 
s nezletilým dítětem, zaplatí za službu rodič navíc 
600 Kč/měsíc nebo 20 Kč/den, a to za každé dítě. 
Kapacita zařízení: 8 lůžek.

Cílová skupina:
Mladí lidé ve věku 18–26 let (muži, ženy, těhotné 
ženy či rodiče s dětmi) odcházející ze zařízení 
ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče 
• vyrůstající bez podpory a péče své rodiny,
• v nepříznivé životní situaci, která jim znemožňu-

je 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. 

Pracovní tým (personální zajištění 
služby):
Vedoucí služby – sociální pracovník
Speciální pedagog
Psycholog
Údržbář
Odborný tým splňuje zákonné vzdělanostní před-
poklady a nadále si prohlubuje své znalosti v rámci 
tematicky zaměřených přednášek, kurzů, výcviků 
apod. K profesionálnímu působení patří mj. také 
pravidelná účast na supervizích.

Kontaktní údaje:
Beckovského 1882, 580 01  Havlíčkův Brod
Telefon: 569 426 717, mobil: 775 592 930
E-mail: dpchb@pestalozzi.cz, 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 
zpravidla od 8.00 do 14.30 hodin, případně dle 
individuální dohody.

Shrnutí činnosti v roce 2010 
a  dosažené výsledky:
Pracovní tým spolupracoval s řadou státních i ne-
státních organizací, zejména při řešení nepříznivé 
sociální situace uživatelů (především pak s kraj-
skými úřady, úřady práce, magistráty, městskými 
úřady obcí s rozšířenou působností, školskými 
a zdravotnickými zařízeními apod.) a dále byly 
v kraji Vysočina v rámci propagace služby navští-
veny dětské domovy a výchovné ústavy.

3. Služby společnosti

Pozitivně lze hodnotit například jednání s Pro-
bační a mediační službou o možnosti výkonu 
obecně prospěšných prací uživatele v rámci 
naší organizace a dohody o postupném spláce-
ní povinných plateb od uživatelů apod.
V únoru se uskutečnila plánovaná rekonstrukce 
kuchyně jednoho z bytů, následně byla vyměně-
na plynová karma za nový ohřívač vody.
Díky dobré spolupráci s Městem Havlíčkův Brod 
bylo možné od května navýšit počet lůžek pro 
tuto službu. Uživatelé se v průběhu roku pro-
střednictvím ergoterapie podíleli na zprovozně-
ní nového bytu malováním, úklidem, nákupem 
potřebných věcí do domácnosti, vybalováním 
nábytku, přesazováním pokojových rostlin aj.
V červnu jsme umožnili studentce vyšší odborné 
školy vykovat praxi v našem zařízení a také pro-
běhla návštěva zájemců o službu z Výchovného 
ústavu Janštejn.
25. 6. 2010 se uskutečnil výlet do Prahy se 
zaměřením na trénink sociálních kompetencí, 
praktických činností a kulturní vyžití. 
V září jsme navázali spolupráci se školskými 
i zdravotnickými zařízeními v Havlíčkově Brodě 
a v rámci přednášek informovali o službě Dům 
na půl cesty.
Od září je naše služba podporována na základě 
Individuálního projektu krajem Vysočina. 
Vzhledem k potřebnosti a zájmu uživatelů od 
října poskytujeme také odborné psychologické 
poradenství.
Uživatelé se pravidelně účastnili komunitního 
setkávání se zaměřením na seberefl exi, výuko-
vých a výcvikových seminářů.
V Havlíčkobrodském deníku byl v srpnu zve-
řejněn článek, který informoval čtenáře o roz-
šíření služby, respektive získání dalšího bytu. 
V prosinci byli čtenáři seznámeni s tím, jak se 
uživatelé připravují na vánoční svátky v Domě 
na půli cesty.

Poděkování:
Za fi nanční podporu děkujeme především 
Kraji Vysočina, Nadaci Terezy Maxové, Čepsu 
a Chartě 77. Dále si vážíme pomoci od České 

spořitelny, která poskytla uživatelům PC sestavy 
a všem ostatním, kteří se podíleli na rozšíření 
a zkvalitnění našich služeb.

Vize, plány:
• rozšíření poskytované služby o ergoterapii
• rozšíření týmu o pracovníka v sociálních služ-

bách
• realizace plánovaných stáží či exkurzí z vý-

chovných ústavů a dětských domovů
• spolupráce se zdravotnickou školou v rámci 

přednášek o poskytnutí první pomoci pro 
naše uživatele

• rekonstrukce koupelny a podlahových ploch v 
bytě

Statistika, grafy:
V roce 2010 využilo naši službu 10 uživatelů. 

Odkud uživatelé přicházejí: 
n Výchovný ústav  20 %
n Dětský domov  20 %
n Ulice (ústavní výchova v minulosti) 40 %
n Pěstounská péče  10 %
n Nefunkční rodina  10 %

Věková struktura uživatelů:
n 18 –19 let  70 %
n 20 –21 let  10 %
n 22–23 let  10 %
n 23 let a více  10 %

Pohlaví:
n Muži  70 %
n Ženy  30 %

Kam uživatelé odcházeli:
n Návrat do rodiny  50 %
n Partner  50 %
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Dum 
na puli cesty 
Havlíčkuv Brod
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5. Prehled hospodarení

AKTIVA Stav 1. 1. 2010 Stav 31. 12. 2010

A. STÁLÁ AKTIVA 4 942 4 748

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 37 37

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

III. Dlouhodobý hmotný majetek 7 261 7 261

IV. Dlouhodobý fi nanční majetek 664 664

V. Oprávky dlouhodobému hmotnému majetku –2 983 –3 177

B. OBĚŽNÁ AKTIVA 946 4 012

I. Zásoby 150 159

II. Pohledávky 74 2 957

III. Krátkodobý fi nanční majetek 710 871

IV. Přech. účty aktivní 12 25

ÚHRN AKTIV 5 888 8 760

PASIVA Stav 1. 1. 2010 Stav 31. 12. 2010

A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 5 098 5 136

I. Jmění celkem 5 057 5 097

II. Výsledek hospodaření 41 39

B. CIZÍ ZDROJE CELKEM 790 3 624

I. Krátkodobé závazky 25 3 134

II. Jiná pasiva 765 490

ÚHRN PASIV 5 888 8 760
   

Zdroje fi nancování:
n Poplatek za poskytovanoou službu 2 %
n Tržby 1 %
n MPSV 8 %
n Město Chrudim 4 %
n Dotace Kraj Vysočina 4 %
n Individuální projekt Kraje Vysočina (OP LZZ) 7 %
n Dotace Pardubický kraj 7 %
n Individuální projekt Pradubického kraje (OP LZZ) 56 %
n Dary  11 %

5/1
Rozvaha
sestavená 
k 31. 12. 2010
(v tis. Kč)

5/2
Výkaz zisku
a ztráty
sestavený
k 31. 12. 2010
(v tis. Kč)

Činnost

hlavní hospodářská celkem

A. NÁKLADY 11 880 0 11 880

I.   Spotřebované nákupy celkem 1 884 0 1 884

Spotřeba materiálu 1 661 0 1 661

Spotřeba energie 223 0 223

II.  Služby celkem 2 334 0 2 334

Opravy a udržování 155 0 155

Cestovné 76 0 76

Náklady na reprezentaci 8 0 8

Ostatní služby 2 095 0 2 095

III. Osobní náklady celkem 7 411 0 7 411

Mzdové náklady 5 638 0 5 638

Zákonné sociální pojištění 1 751 0 1 751

Zákonné sociální náklady 22 0 22

IV. Ostatní náklady celkem 56 0 56

Odpis nedobytné pohledávky 13 0 13

Dary 31 0 31

Jiné ostatní náklady 12 0 12

V.  Odpisy, prod. majetek, rez. a opr. pol. celkem 195 0 195

Odpisy dlouhodobě nehmotného a hmotného majetku 195 0 195

NÁKLADY CELKEM 11 880 0 11 880

Činnost

hlavní hospodářská celkem

B. VÝNOSY 11 899 20 11 919

I.   Tržby za vlast. výk. a zb. celkem 263 20 283

Tržby z prodeje služeb 263 20 283

II.  Ostatní výnosy celkem 96 0 96

Úroky 0 0 0

Jiné ostatní výnosy 96 0 96

III. Přijaté příspěvky celkem 1 277 0 1 277

Přijaté příspěvky (dary) 1 277 0 1 277

IV. Provozní dotace celkem 10 263 0 10 263

Provozní dotace 10 263 0 10 263

VÝNOSY CELKEM 11 899 20 11 919

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 19 20 39

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 19 20 39
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6. Sponzorské dary

Podekování 
za pomoc 
a spolupráci 
v roce 2010

Evropská unie

Individuální projekt Pardubického kraje 
na sociální služby

Individuální projekt kraje Vysočina 
na sociální služby

MPSV ČR

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Město Chrudim

Obec Perálec

Česká spořitelna, a.s.

ČEPS, a.s.

Tesco Stores ČR, a.s.

Taco Chrudim, s.r.o.

Bramac střešní systémy, s.r.o.

VF Trading, s.r.o.

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

DAKO-CZ, a.s.

IVECO ČR, a.s.

Willis, s.r.o.

TIPSPORT, a.s.

HOMA holding, s.r.o.

MAXX CREATIVE 
COMMUNICATION, s.r.o

Nadační fond Rozum a Cit

Nadace Charty 77

NROS

Nadace Naše dítě

Nadace dětem Terezy Maxové

Nadace OKD

Nadační fond Tesco

Mgr. Radka Laudátová

JUDr. Olga Zavoralová

Mgr. Soňa Holubová

Mgr. Jana Malá

JUDr. Iva Kolerová, Ph.D

Věra Pitnerová

PaedDr. Pavel Tvrdík

Petra Kučerová

Iveta Blehová

Bc. Zuzana Tvrdíková

Mgr. Radka Pochobradská

Jana Světlá

Jana Andrašková

Tatiana Galíková

Michal Šeda

ANNUAL REPORT
2010

www.pestalozzi.cz

KRAJ VYSOČINA MĚSTO CHRUDIM OBEC PERÁLEC
PARDUBICKÝ KRAJ
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1. About the company

Managing board:
Mgr. Vilma Prokelová, marketing manager
managing board chairman

Ing. Dita Kosmáková, economist

Ivan Hlas, musician

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

Ing. Ivan Pištora, consultant

Mgr. Lenka Marciánová, probationer

Company offi ce:
PaedDr. Pavel Tvrdík, director
Štěpánkova 108, P.O.Box 79, 537 01 Chrudim
Tel: 469 623 083
Fax: 469 623 083
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

1/1
Managing 
authorities

1/2
History

1992
Nadace Návrat established. The foundation was 
registered at Municipal Office in Chrudim.

1994
The decision to rename the organization was 
made. Nadace Návrat assumed the name of an 
important humanism educator J. J. Pestalozzi 
(1746–1827).

1995
Halfway house project established.

1999
Transformation into Public Benefit Company –
Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s. Organization regis-
tered at Regional Court in Hradec Králové with the 
new residence in Chrudim.

2000
The second Halfway house in Hrochův Týnec was 
opened.

2001
Third Halfway house in Hrochův Týnec was ope-
ned and new project established – Children crisis 
centre.

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

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

2005
New project established – Consulting centre for 
children and youth placed in the institutional edu-
cation facilities (supported by PHARE EU).

2006
New project established – Ambulatory care (sup-
ported by SROP EU).

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

2008
Reconstruction of Halfway house Hrochův Týnec.

2009
Halfway house facility received the Quality award 
in social care.
Purchase of the new flat for Halfway house Hav-
líčkův Brod.

2010
Establishment of Crisis centre in Svitavy.

25 26
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1. About the company

Managing board:
Mgr. Vilma Prokelová, marketing manager
managing board chairman

Ing. Dita Kosmáková, economist

Ivan Hlas, musician

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

Ing. Ivan Pištora, consultant

Mgr. Lenka Marciánová, probationer
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PaedDr. Pavel Tvrdík, director
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http://www.pestalozzi.cz
Bank details:
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500 955 0001/2600

1/1
Managing 
authorities

1/2
History

1992
Nadace Návrat established. The foundation was 
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1994
The decision to rename the organization was 
made. Nadace Návrat assumed the name of an 
important humanism educator J. J. Pestalozzi 
(1746–1827).

1995
Halfway house project established.

1999
Transformation into Public Benefit Company –
Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s. Organization regis-
tered at Regional Court in Hradec Králové with the 
new residence in Chrudim.

2000
The second Halfway house in Hrochův Týnec was 
opened.

2001
Third Halfway house in Hrochův Týnec was ope-
ned and new project established – Children crisis 
centre.

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

2004
New projects established – Jupiter Chrudim and 
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children and youth placed in the institutional edu-
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2008
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Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. (Public Benefit Company) is a non-go-
vernmental, non-profit organization providing psycho-social, consul-
ting and educational services to endangered and disadvantaged group 
of citizens in the Czech Republic. Organization aspires to re-integrate 
clients into society and improve quality of their lives.

1. About the company

1/3
Mission

The subject of the Public Benefit 
Company activity is to run Halfway hou-
ses in Pardubice region (in Hrochův Týnec 
and Heřmanův Městec) and Vysočina 
region (in Havlíčkův Brod); Crisis centre 
in Chrudim, Complex help to domestic 
violence victims in Chrudim, Consulting 
centre for children and youth placed 
in the institutional education facilities 
in Chrudim and outreach programs 
“Ambulatory care” in Chrudim.

1/4
Activity

• 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 rest-

rictions
• victims of domestic violence, men, women, children, no age restrictions
• youth endangered by socially negative phenomena

1/5
Target groups

• to fi nd solution to urgent crisis situation
• 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-confi -

dence
• to remove mental blocks and traumas
• to create a situation overview
• to change stereotypes
• to remove possible feelings of guilt
• to create a self-image
• to strengthen emotional bonds
• to restore communication with environ-

ment (improving social communication, 
assertive behaviour)

• to participate in public life
• to prevent socially pathological pheno-

mena

1/6
Goals

• respecting Declaration of Basic Rights, 
ethics codes

• free choice, voluntariness
• possibility to ask for help any time
• suffi cient information
• individual approach
• respecting confi dentiality
• both-way contract
• dignity
• equality
• privacy
• self-fulfi lment

1/7
Principles
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Nositel Ceny kvality 
v sociální péči

2/1
Halfway house 
Hrochuv Týnec

Mission – goals: 
To support clients’ independence, increase their 
self-confi dence, help them to withstand regular 
life conditions, to prevent loneliness and risk 
behaviour.

Service portfolio: 
Halfway house process includes a sequence of 
activities suited for clients to acquire psychosocial 
skills leading to fulfi l scheduled goals and to inte-
grate clients.
• Social consultations are an activity provided 

in the service portfolio where clients are provi-
ded by basic support and information to allow 
them to solve their situation.

• Providing contact with social environment –
assist to renew or strengthen family contacts, 
assistance to other activities supporting social 
integration. Also, support to use widely available 
services and information sources.

• Social skills is a collection of socially and cultu-
rally conditioned skills which clients familiarize 
with in training.

• Working skills. In order to success as an 
employee, clients have to learn many working 
skills consisting of sub steps including regular 
ergo-therapy.

• Accommodation is provided in family houses 
in double bedrooms.

• Skills training – house keeping, fi nancial edu-
cation, fi lling documents, communication with 
offi ces etc.

• Accompanying – workers offer to accompany 
clients in diffi cult situations. The rate is slowly 
dropping in time in order to make clients com-
pletely independent.

• Social-therapeutic activities – the goal is to 
get clients out of the environment stereotype, 
group social psychotherapy and consultations, 
free time activities, personal development. 

• Educational activities.
• Assistance with managing private issues.
• Assistance with search for accommodation 

and employment.
• Psychological consultations.

Clients are supposed to be willing and have an 
active approach to solution of their own situation. 
All clients participate in decision regarding service 
utilization. Facility has inner rules consistent with 
legal regulations and social service quality stan-
dards resulting from good experience and clients’ 
needs. The provider teaches clients how to use 
subsequent services, does not substitute widely 
available services. Halfway house facility service 
is provided based on mutual contract for a time 
period usually not exceeding 1 year. Other cases 
are judged individually.

Fees for provided social services: 
Fees are 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.
Clients pay deposit 1,000 CZK at the beginning 
(this deposit is returnable in case of no property 
damage).

Target group: 
Teenagers (16–18 years old) and young people 
(19–26 years old) leaving institutional education 
facilities or foster care 
• growing up without family support and care
• in an unfavourable 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 půl cesty v Hrochově Týnci / Halfway hou-
se Hrochův Týnec
Address: Riegrova 356-7, 538 62 Hrochův Týnec   
Tel./fax: 469 692 014
E-mail: dpc@pestalozzi.cz
Facility supervisor: Iveta Blehová
www.pestalozzi.cz

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

Summary and achieved results:
This year, 25 clients (12 men and 13 women) used 
our facility including 3 mothers with children and 
3 under-aged clients.

Halfway house continues to provide services as 
quality standards. It presents the facility to educa-
tional institutions, professional and public via me-
dia, personal presentations and printed materials.

This year the service was provided also to a mo-
ther with hearing impaired child, thus we started 
to cooperate with a centre of early care Tamtam 
in Prague. Consultants teach sign language and 
other techniques for development of perception, 
intellectual and communicational skills of hearing 
impaired children to workers and other clients. In 
this context we asked Nadace Charty 77 for a fi -
nancial support for purchasing hearing aids. Our 
application was approved.

Facility fi nancing is partly covered by the clients 
themselves, not only by paying fees but also by 
working in the workshop. This activity is new 
in our portfolio this year. In the workshop they 
manufacture goods which are later sold in charity 
exhibitions and other actions. In 2010 the revenue 
was incredible 76 152 CZK which were obtained 
thanks to Municipal Offi ce Chrudim, Citibank Pra-
gue and Telefonica O2 Pardubice.

Service provider participated in the tender for 
operating new halfway house in Chrudim. We 
won this tender and since November 2011 we 
will provide this service as a subsequent service 
for Halfway house clients who managed the 
primary skills and do not require intensive care.

We appreciate our long-term cooperation with 
Nadace Terezy Maxové which repeatedly sup-
ported our clients. This year provided regular 
fi nancial support to underage client without 
her own income. Another fi nancial contribution 
was to tuition fees for a client studying langua-
ge schools. Without this support both clients 
would have been forced to quit.
We also started to cooperate with Rozum a Cit 
fund which supported underage client who 
could not be supported by his own family.

Halfway house professional team works under 
regular supervision and attends not only the le-

gally required educational program but also co-
operates with municipal offi ces and other insti-
tutions. It participates in community planning, 
support mutual cooperation and experience 
exchange with other non-profi t organizations. 
We offered an internship to certain providers 
in our facility.

We took a socially-therapeutic trip to detached 
workplace in Moravský Kras. The goal was to 
pull clients from the environment stereotypes, 
group social therapy and worthwhile spare 
time activities. 16 clients participated.

To provide even more quality service, the facility 
purchased a car Skoda Fabia. Therefore, it was 
necessary to modify the driveway and build 
a shelter.

Number of clients in 2010: 25

Visions and plans:
• to obtain fi nances for project “Be together” 

which offers group and individual therape-
utic care intended for establishing family 
connections between our clients and their 
siblings

• to create new information materials for facili-
ty promotion

• to purchase new equipment of shared premi-
ses

• to improve clients’ IT skills in cooperation 
with an educational institution

• to improve clients’ fi nancial education in 
cooperation with external specialists
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Halfway house 
Hrochuv Týnec

Mission – goals: 
To support clients’ independence, increase their 
self-confi dence, help them to withstand regular 
life conditions, to prevent loneliness and risk 
behaviour.

Service portfolio: 
Halfway house process includes a sequence of 
activities suited for clients to acquire psychosocial 
skills leading to fulfi l scheduled goals and to inte-
grate clients.
• Social consultations are an activity provided 

in the service portfolio where clients are provi-
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assist to renew or strengthen family contacts, 
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• Social skills is a collection of socially and cultu-
rally conditioned skills which clients familiarize 
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• Working skills. In order to success as an 
employee, clients have to learn many working 
skills consisting of sub steps including regular 
ergo-therapy.

• Accommodation is provided in family houses 
in double bedrooms.

• Skills training – house keeping, fi nancial edu-
cation, fi lling documents, communication with 
offi ces etc.

• Accompanying – workers offer to accompany 
clients in diffi cult situations. The rate is slowly 
dropping in time in order to make clients com-
pletely independent.

• Social-therapeutic activities – the goal is to 
get clients out of the environment stereotype, 
group social psychotherapy and consultations, 
free time activities, personal development. 

• Educational activities.
• Assistance with managing private issues.
• Assistance with search for accommodation 

and employment.
• Psychological consultations.

Clients are supposed to be willing and have an 
active approach to solution of their own situation. 
All clients participate in decision regarding service 
utilization. Facility has inner rules consistent with 
legal regulations and social service quality stan-
dards resulting from good experience and clients’ 
needs. The provider teaches clients how to use 
subsequent services, does not substitute widely 
available services. Halfway house facility service 
is provided based on mutual contract for a time 
period usually not exceeding 1 year. Other cases 
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Fees for provided social services: 
Fees are 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.
Clients pay deposit 1,000 CZK at the beginning 
(this deposit is returnable in case of no property 
damage).

Target group: 
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This year, 25 clients (12 men and 13 women) used 
our facility including 3 mothers with children and 
3 under-aged clients.

Halfway house continues to provide services as 
quality standards. It presents the facility to educa-
tional institutions, professional and public via me-
dia, personal presentations and printed materials.

This year the service was provided also to a mo-
ther with hearing impaired child, thus we started 
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intellectual and communicational skills of hearing 
impaired children to workers and other clients. In 
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won this tender and since November 2011 we 
will provide this service as a subsequent service 
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fi nancial support to underage client without 
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ge schools. Without this support both clients 
would have been forced to quit.
We also started to cooperate with Rozum a Cit 
fund which supported underage client who 
could not be supported by his own family.
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Crisis centre was founded in 2001. New service 
Professional social consultations was added on 
1. 1. 2009.

Mission – goals:
The main goal is to immediately solve problems 
of people who found themselves in danger or 
in an unfavourable life situation which they are 
not able to solve on their own.

Midterm goals:
• to stabilize client’s situation in a crisis situation
• to create an situation overview
• to support clients to make a change in their 

situation

Service portfolio:
Ambulatory services
• direct crisis intervention
• phone consultations – 469 623 899
• internet consultations – kc@pestalozzi.cz
• professional consultations with other specia-

lists (lawyer, doctor, etc.)
• accompanying and support when dealing with 

offi ces per clients’ needs (police, courts etc.)

Other services
• residential program on a secret location for 

domestic violence victims – 6 months
• lectures for public, schools, institutions and 

other organizations

• literature from our library available for the 
general public

• available lecture hall (on the second fl oor)

Services are provided free of charge and 
anonymously per clients’ requests. . In case of 
residential services clients pay part of accom-
modation costs. 

All provided services have supportive and 
activating character in order to help clients to 
create an overview and fi nd the best solution.

Target group:
• people in a crisis situation with no age rest-

rictions – children, youth, adults, seniors
• domestic violence victims – children, women, 

men, seniors (direct or indirect victims)

Services are not provided to people who could 
potentially threaten the worker.

Personnel:
Social worker I
Social worker II
Psychologist
Psychotherapist
Lawyer

Facility address:
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. 
Krizové centrum / Crisis centre
Štěpánkova 108 
537 01 Chrudim 
Tel.: 469 623 899 
E-mail: kc@pestalozzi.cz
Facility supervisor  – Bc. Pavla Morávková 

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 per clients’ needs)

Summary and achieved results:
• The main activity still was individual care of 

people in diffi cult life situations.
• New Crisis centre in Svitavy was founded.
• Lectures informing about domestic violence 

or Crisis centre promotion took place in pri-
mary and high schools in Chrudim.

• Regular participation in case management, 
interdisciplinary cooperation in several cases.

• Continuing cooperation with municipal offi ces, 
courts and other non-profi t organizations.

Visions and plans:
• To extend the range of lectures per requests 

based on feedback from previous projects 
(relations, vexation)

• To include Facebook into communication 
services

• To extend cooperation with institutions and 
non-governmental and non-profi t organizati-
ons

• To create new leafl ets

Stats:
295 clients used our services in 2010.

87 used our services only once, mainly in order 
to orientate in the situation and learn about 
methods and possibilities of solution of that 
particular situation.

27 clients decided to use our services anony-
mously. 

34 clients contacted us regarding domestic 
violence, 3 clients and 6 children used the ac-
commodation services.

We cooperated with 6 domestic violence of-
fenders. With 5 of them, the cooperation was 
ended, one is still running.

Aside from the direct crisis intervention (face 
to face) we provided 20 phone and 10 e-mail 
interventions.

Crisis centre in Svitavy has been providing its 
services since 1. 3. 2010.

Mission – goals:
The main goal is to immediately solve problems 
of people who are in danger or in an unfavou-
rable life situation which they are not able to 
solve themselves.

The mid-term goals are:
• to stabilize clients‘ condition in the crisis 

situation
• to help to make an situation overview
• to support clients making a change in their 

situation

Service portfolio:
• direct crisis intervention – personal
• phone consultations – 461 321 100, 

641 321 200
• internet consultations – kcsvi@pestalozzi.cz
• arranging consultations with professionals 

(lawyers, psychiatrists, doctors etc.)
• accompanying and support based on clients‘ 

requirements (Police, court, municipal offi ce 
etc.)

Services are provided free of charge and anony-
mously if required.

Target group:
Facility is intended for:
• people of all age groups in a crisis situation –

children, youth, adults, seniors
• domestic violence victims – children, women, 

men, seniors (direct or indirect victims)

Facility is not intended for people who could 
threaten the employees.

Personnel:
Special pedagogue + facility supervisor
Social worker
Psychologist
Lawyer

Facility address:
Krizové centrum / Crisis centre
Milady Horákové 10 
568 02 Svitavy 
Tel: 461 321 100, 461 321 200 
E-mail: kcsvi@pestalozzi.cz
www.pestalozzi.cz 
Facility supervisor: Mgr. Irena Valtová

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 per clients‘ needs)

Summary and achieved results:
• All provided services found their clients. The 

most used service is a direct face to face crisis 
intervention. E-mail and phone counselling 
are less used.

• In one case our social worker visited a family 
personally and trained the specifi c skills and 
housekeeping with the client.

• In several cases clients required accompa-
nying to court or other offi ce.

• Last year we participated in several projects 
of the city of Svitavy. One of the projects is a 
System of early intervention. It is based on 
connecting Police, child protection authority 
and judiciary authority (court, attorney, and 
probation service). Later other subjects such 
as schools, paediatricians and our Crisis 
centre joined this project. The main goal is to 
steer children away from the criminal career.

• Another project we participated in is called 
Los Trifi dos. It is a programme for schools 
using parts of emotional education – role 
playing, working with groups and method of 
training. Thus we directly participate in pri-
mary prevention as well as introduce pupils 
and teachers to activity of our Centre.

• In September 2010 we launched another 
project called Mentor assistance which goals 
is to systematically help and support pupils 
with problems with learning. Usually these 
children are from underprivileged families to 
whom we also offer our services.

• We cooperated with multiple institutions 
such as social department of municipal offi ce 
in Svitavy, Police, courts etc.

• We participate in interdisciplinary team mee-
tings regarding domestic violence.

Visions and plans:
• We are considering the possibility to obtain 

a fl at from the city of Svitavy with a secret 
address (50 m from our centre), a preliminary 
visit is planned.

• Using game room as a lecture hall due to 
the recently installed projector, screen and 

notebook – possibility to invite the interested 
persons into the Crisis centre directly.

• Systematic work with the family – more fami-
ly members with more therapists

• Possibility of a group therapy.

Stats:
• 165 clients were registered since 1. 3. 2010 

to 31. 12. 2010 out of which 18 clients were 
irregular.

• 1039 phone interventions in 2010.
• 18 clients used the crisis telephone line.
• 7 clients used the e-mail consultations.
• The most common problems were debts and 

subsequent executions. In these cases we 
help to create payment schedules, deal with 
executors and last but not least – help with 
discharge. Last year 8 clients asked for dis-
charge out of which 1 was not recommended, 
1 did not work, 4 in process and 2 done and 
approved by court.

• Clients also often come with family problems. 
We help with divorce situations, assisted 
child transfer between mother and father 
based on court ruling, we provide space for 
safe meeting of both parents with the child 
when the parent are not able to communica-
te together.

• We solve domestic violence problems. We 
create a safety plan for clients in case of 
being threatened by an aggressor.

2/2
Crisis centre 
Chrudim

2/3
Crisis centre 
Svitavy
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general public

• available lecture hall (on the second fl oor)

Services are provided free of charge and 
anonymously per clients’ requests. . In case of 
residential services clients pay part of accom-
modation costs. 

All provided services have supportive and 
activating character in order to help clients to 
create an overview and fi nd the best solution.

Target group:
• people in a crisis situation with no age rest-

rictions – children, youth, adults, seniors
• domestic violence victims – children, women, 

men, seniors (direct or indirect victims)

Services are not provided to people who could 
potentially threaten the worker.

Personnel:
Social worker I
Social worker II
Psychologist
Psychotherapist
Lawyer

Facility address:
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. 
Krizové centrum / Crisis centre
Štěpánkova 108 
537 01 Chrudim 
Tel.: 469 623 899 
E-mail: kc@pestalozzi.cz
Facility supervisor  – Bc. Pavla Morávková 

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 per clients’ needs)

Summary and achieved results:
• The main activity still was individual care of 

people in diffi cult life situations.
• New Crisis centre in Svitavy was founded.
• Lectures informing about domestic violence 

or Crisis centre promotion took place in pri-
mary and high schools in Chrudim.

• Regular participation in case management, 
interdisciplinary cooperation in several cases.

• Continuing cooperation with municipal offi ces, 
courts and other non-profi t organizations.

Visions and plans:
• To extend the range of lectures per requests 

based on feedback from previous projects 
(relations, vexation)

• To include Facebook into communication 
services

• To extend cooperation with institutions and 
non-governmental and non-profi t organizati-
ons

• To create new leafl ets

Stats:
295 clients used our services in 2010.

87 used our services only once, mainly in order 
to orientate in the situation and learn about 
methods and possibilities of solution of that 
particular situation.

27 clients decided to use our services anony-
mously. 

34 clients contacted us regarding domestic 
violence, 3 clients and 6 children used the ac-
commodation services.

We cooperated with 6 domestic violence of-
fenders. With 5 of them, the cooperation was 
ended, one is still running.

Aside from the direct crisis intervention (face 
to face) we provided 20 phone and 10 e-mail 
interventions.

Crisis centre in Svitavy has been providing its 
services since 1. 3. 2010.

Mission – goals:
The main goal is to immediately solve problems 
of people who are in danger or in an unfavou-
rable life situation which they are not able to 
solve themselves.

The mid-term goals are:
• to stabilize clients‘ condition in the crisis 

situation
• to help to make an situation overview
• to support clients making a change in their 

situation

Service portfolio:
• direct crisis intervention – personal
• phone consultations – 461 321 100, 

641 321 200
• internet consultations – kcsvi@pestalozzi.cz
• arranging consultations with professionals 

(lawyers, psychiatrists, doctors etc.)
• accompanying and support based on clients‘ 

requirements (Police, court, municipal offi ce 
etc.)

Services are provided free of charge and anony-
mously if required.

Target group:
Facility is intended for:
• people of all age groups in a crisis situation –

children, youth, adults, seniors
• domestic violence victims – children, women, 

men, seniors (direct or indirect victims)

Facility is not intended for people who could 
threaten the employees.

Personnel:
Special pedagogue + facility supervisor
Social worker
Psychologist
Lawyer

Facility address:
Krizové centrum / Crisis centre
Milady Horákové 10 
568 02 Svitavy 
Tel: 461 321 100, 461 321 200 
E-mail: kcsvi@pestalozzi.cz
www.pestalozzi.cz 
Facility supervisor: Mgr. Irena Valtová

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 per clients‘ needs)

Summary and achieved results:
• All provided services found their clients. The 

most used service is a direct face to face crisis 
intervention. E-mail and phone counselling 
are less used.

• In one case our social worker visited a family 
personally and trained the specifi c skills and 
housekeeping with the client.

• In several cases clients required accompa-
nying to court or other offi ce.

• Last year we participated in several projects 
of the city of Svitavy. One of the projects is a 
System of early intervention. It is based on 
connecting Police, child protection authority 
and judiciary authority (court, attorney, and 
probation service). Later other subjects such 
as schools, paediatricians and our Crisis 
centre joined this project. The main goal is to 
steer children away from the criminal career.

• Another project we participated in is called 
Los Trifi dos. It is a programme for schools 
using parts of emotional education – role 
playing, working with groups and method of 
training. Thus we directly participate in pri-
mary prevention as well as introduce pupils 
and teachers to activity of our Centre.

• In September 2010 we launched another 
project called Mentor assistance which goals 
is to systematically help and support pupils 
with problems with learning. Usually these 
children are from underprivileged families to 
whom we also offer our services.

• We cooperated with multiple institutions 
such as social department of municipal offi ce 
in Svitavy, Police, courts etc.

• We participate in interdisciplinary team mee-
tings regarding domestic violence.

Visions and plans:
• We are considering the possibility to obtain 

a fl at from the city of Svitavy with a secret 
address (50 m from our centre), a preliminary 
visit is planned.

• Using game room as a lecture hall due to 
the recently installed projector, screen and 

notebook – possibility to invite the interested 
persons into the Crisis centre directly.

• Systematic work with the family – more fami-
ly members with more therapists

• Possibility of a group therapy.

Stats:
• 165 clients were registered since 1. 3. 2010 

to 31. 12. 2010 out of which 18 clients were 
irregular.

• 1039 phone interventions in 2010.
• 18 clients used the crisis telephone line.
• 7 clients used the e-mail consultations.
• The most common problems were debts and 

subsequent executions. In these cases we 
help to create payment schedules, deal with 
executors and last but not least – help with 
discharge. Last year 8 clients asked for dis-
charge out of which 1 was not recommended, 
1 did not work, 4 in process and 2 done and 
approved by court.

• Clients also often come with family problems. 
We help with divorce situations, assisted 
child transfer between mother and father 
based on court ruling, we provide space for 
safe meeting of both parents with the child 
when the parent are not able to communica-
te together.

• We solve domestic violence problems. We 
create a safety plan for clients in case of 
being threatened by an aggressor.
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Mission-goals:
Consulting centre for children and youth placed 
in the institutional education facilities provides 
consultations, educational activities such as self-
-knowledge and understanding other people, 
confl ict situations management, communication 
skills improvement and spare time activities. These 
services are provided to endangered and disa-
dvantaged children mostly from the Pardubice re-
gion. Also helps to prepare children from children 
homes and education facilities for independent 
life, leads them to their own responsibility and 
tries to prevent issues such as not fi nishing school 
attendance.

Service portfolio:
• individual and group psychotherapy, consultati-

ons
• seminars aimed on improving skills required for 

a successful integration into life
• consultations via e-mail, phone, Facebook and 

ICQ
• professional consultations for educational facili-

ties, attendance to case conferences
• social training, specifi c situation training – e.g. 

job application, search for accommodation etc., 
educational activities

• cooperation with educational facilities, curators, 
offi ces and other institutions

• subsequent care of former clients – consultati-
ons, information about relevant institutions

• weekend social-therapeutic activity
• ambulatory care (individual work with clients)
• group of personal development
• outreach care, visits outside the facility – on the 

basis of providing contact with social environ-
ment – presenting institutions, different kinds of 
facilities etc.

• irregular, self-experience activities, actions, 
meetings of children from multiple educational 
facilities

Target group:
Consulting centre is intended mainly for children 
and youth from children homes and educational 
facilities as well as other children aged 10–26 
from the Pardubice region and other regions too. 
Children are chosen based on the expectation 
that they will have nowhere to go after leaving 
children homes.

Personnel:
Social worker / facility supervisor – Mgr. Šárka 
Bryknerová, DiS.
Special educator – Bc. Tomáš Potůček
Psychologist / external – PhDr. Eva Březinová
Social worker on the weekend trips

Facility address, opening hours etc.:
Novoměstská 960, 537 01 Chrudim
tel/fax: 469 625 121, 724 309 177
e-mail: poradna@pestalozzi.cz
www.otevridvere.cz 

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:
• 12 social-therapeutic week-ends covering 

preparation for life, personality development, 
social-therapeutic activities...

• Visits in facilities – outreach activities took place 
based on needs of our clients and cooperating 
facilities. Consultations and discussions with 
clients in institutional education facilities are 
parts of the outreach activity.

• 19 meetings of two groups of personal deve-
lopment intended for personal development of 
smaller group in CC in Chrudim, the group work 
is more intensive.

• Subsequent care for 4 clients who required sup-
port and consultations after leaving institutional 
education facilities.

• Regular contact throughout the year via e-mail, 
ICQ, Facebook and phone.

• Pre-Christmas children meeting, low threshold 
club football tournament and picnic for chil-
dren.

• One week holiday stay in Český Ráj for 13 cli-
ents.

• We succeeded in grant administration of NROS 
foundation, and received 310 000 CZK. This 
amount will be used for weekend stays and 
single actions.

• We cooperated with 13 institutional education 
facilities, also with Municipal offi ces Pardubice, 
schools and other non-profi t organizations.

• Consulting Centre is a member of working 
group Pražec 08 connecting low threshold fa-
cilities in Pardubice region. Members mutually 
exchange information, participate in trainings, 
create methodical materials…

Acknowledgements:
We would like to thank for cooperation to all 
institutional education facilities which allowed 
children to participate on this programme, mostly 
to Children’s homes Moravská Třebová and Chru-
dim for a good cooperation regarding children 
and also to other facilities. Also we would like to 
thank to you colleague Mgr. Radim Sedláček who 
devoutly connects activities of Consulting centre 
and children’s homes and takes care of children 
themselves.
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2. Projects

Visions and plans:
• A handbook for young people leaving chil-

dren’s homes will be prepared in 2011. This 
handbook will offer a lot of information, 
advices and contacts in order to make their 
leaving as easy as possible. This handbook 
will be given to young people themselves.

• We will extend our cooperation with institu-
tional education facilities in terms of exchan-
ging information about children, organizing 
case conferences.

• We will extend our cooperation with facilities 
while organizing seminars for teenagers from 
children’s homes intended for social compe-
tences improvement.

• Children will participate in self-knowledge, 
exercise weekend stay with camping.

Stats:
Number of clients in 2010:
34 + 4 subsequent care

Number of interventions:
12 weekend stays, 1 holiday stay

In total:
7236 interventions and 367 contacts via all 
activity forms

33 3434
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facilities. Consultations and discussions with 
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parts of the outreach activity.
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port and consultations after leaving institutional 
education facilities.

• Regular contact throughout the year via e-mail, 
ICQ, Facebook and phone.

• Pre-Christmas children meeting, low threshold 
club football tournament and picnic for chil-
dren.

• One week holiday stay in Český Ráj for 13 cli-
ents.

• We succeeded in grant administration of NROS 
foundation, and received 310 000 CZK. This 
amount will be used for weekend stays and 
single actions.

• We cooperated with 13 institutional education 
facilities, also with Municipal offi ces Pardubice, 
schools and other non-profi t organizations.

• Consulting Centre is a member of working 
group Pražec 08 connecting low threshold fa-
cilities in Pardubice region. Members mutually 
exchange information, participate in trainings, 
create methodical materials…

Acknowledgements:
We would like to thank for cooperation to all 
institutional education facilities which allowed 
children to participate on this programme, mostly 
to Children’s homes Moravská Třebová and Chru-
dim for a good cooperation regarding children 
and also to other facilities. Also we would like to 
thank to you colleague Mgr. Radim Sedláček who 
devoutly connects activities of Consulting centre 
and children’s homes and takes care of children 
themselves.

2/4
Consulting centre 
for children 
and youth 
placed in the 
institutional 
education 
facilities

2. Projects

Visions and plans:
• A handbook for young people leaving chil-

dren’s homes will be prepared in 2011. This 
handbook will offer a lot of information, 
advices and contacts in order to make their 
leaving as easy as possible. This handbook 
will be given to young people themselves.

• We will extend our cooperation with institu-
tional education facilities in terms of exchan-
ging information about children, organizing 
case conferences.

• We will extend our cooperation with facilities 
while organizing seminars for teenagers from 
children’s homes intended for social compe-
tences improvement.

• Children will participate in self-knowledge, 
exercise weekend stay with camping.

Stats:
Number of clients in 2010:
34 + 4 subsequent care

Number of interventions:
12 weekend stays, 1 holiday stay

In total:
7236 interventions and 367 contacts via all 
activity forms

33 3434



2/5
Professional 
social counselling 
„Ambulatory 
care“

2. Projects

35 36

Professional social counselling is registered since 
1. 1. 2009.
Service is provided free of charge and may be pro-
vided anonymously per clients’ request.

Mission – goals:
The main goal is to help clients in a complex way 
and to create a safety net offering a multi-level 
system of psycho-social help. Facility aspires to re-
integrate clients into society and thus to improve 
quality of their lives.

Service portfolio:
Social and legal counselling:
• assistance with drawing instalment schedule, 

dealing with executors and creditors, fi lling 
social benefi ts applications, etc.

• providing information about possibilities of 
social benefi ts

• assistance with fi lling forms
• preparation and assistance with employment 

(to learn how to familiarize with the labour 
market)

• assistance with accommodation
• basic computer skills
• assistance with composing applications for 

divorce, fosterage, court tax exemption 
• individual and crisis plans
• legal counselling – arranging a contact with 

a lawyer
• assistance with arranging contacts with profes-

sionals (psychologist, psychiatrist, etc.)

Social-therapeutic activities:
• assistance with dealing with diffi cult life situati-

ons
• counselling in the fi eld of education – lectures, 

seminars for clients
• social-psychological training – training aimed 

on social skills, i.e. client is able to test his reac-
tions in different model situations (e.g. problem 
solving at work, dealing with offi ces, behaviour 
in public, …).

Assistance with managing common issues 
and arranging contact with social environ-
ment:
• support and assistance with communication

– accompanying in a diffi cult and stressing situ-
ation (e.g. courts, specialists, etc.)

– support while dealing with offi ces and/or 
other institutions (labour offi ce, police, mu-
nicipal offi ces, insurance company, doctor, 
clinics etc.)

• preparation and assistance with employment
– searching for the vacant positions
– model situation training (job interview, beha-

viour, telephoning etc.)
• how to orientate in the social surroundings

Target group:
People of all age groups who found themselves in 
a diffi cult life situation which they are not able to 
solve on their own.
• socially disadvantaged individuals without age 

restrictions, threatened by socially undesirable 
phenomena

• people without shelter
• people leaving institutional education facilities 
• people threatened by addictiveness or addicted 

to drugs
• people living in socially excluded communities
• criminals

Service is not designed for:
• people currently addicted to drugs
• sightless, deaf not accompanied by an interpre-

ter

Facility address:
Professional social counselling “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
Otherwise based on clients’ needs (depends on 
individual agreement with clients)

Summary and achieved results:
Even this year there was a large number of cli-
ents who needed help with debts, dealing with 
executors and companies recovering debts. At 
the same time clients needed help with managing 
family budgets. A lot of clients also sought the 
legal advice. 
In 2010 we extended our cooperation with mu-
nicipal offi ces, confi rmed by increased number of 
people recommended by the municipal offi ce. 
We cooperated with other governmental and non-
-profi t organizations (probation services etc.). In 
terms of cooperation with these organizations we 
reciprocally exchanged clients’ information with 
their agreement.
The stress was laid on the project propagation. 
We were addressed by the Czech Television who 
asked us for a short contribution for regional 
broadcast, we participated in Bambiriáda and 
Days for Chrudim.
Based on increased number of clients with debt 
issues, articles with a preventive character were 

published in newspaper and on the internet.
Training seminars with different topics e.g. 
from the fi eld of labour, criminal and family law, 
took place during the year. The success of our 
facility is also confi rmed by a number of clients 
contacting us.

The most common issues:
• fi nancial problems (debts, execution)
• fi nance management (family budget)
• loss of employment, preparation for employ-

ment, searching work opportunities
• loss of accommodation (divorce, fi nancial 

problems, children leaving their homes)
• relationship problems (family, partnership 

problems)
• problems with time management
• irresponsible approach to performing duties
• inability to follow general norms of behavi-

our

Statistics:
In 2010 the service was offered to 113 users 
(77 women, 36 men). From that 9 users leaving 
children homes and halfway houses, 12 clients 
of probation service and 82 from elsewhere 

(streets, school, municipal offi ce, employment 
offi ce etc.). Assistance was offered to 14 ano-
nymous users.
We organized 24 educational, training seminars 
and preventive lectures.

Visions for 2011
• to prepare a manual for debtors
• to issue new Ambulatory care leafl ets about 

debt problems only
• to provide services regarding debt problems 

in cooperation with a lawyer
• to prepare lectures regarding fi nancial litera-

cy (and to launch the lectures in cooperation 
with Crisis Centre)

• to prepare a bulletin board for clients on the 
topic of debts and news in 2011

• to modify registration of the professional 
social counselling

• to promote the facility intensively (doctors, 
schools, municipal offi ces, non-governmental 
non-profi t organizations etc.)

• to update methodology and forms (changes)
• to keep and maintain cooperation with 

employment offi ces, probation services, mu-
nicipal offi ces (namely curators, department 
of prevention, department of social benefi ts) 
and other governmental and non-govern-
mental institutions in order to change the 
diffi cult situation of clients and their families
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Service is provided free of charge and may be pro-
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on social skills, i.e. client is able to test his reac-
tions in different model situations (e.g. problem 
solving at work, dealing with offi ces, behaviour 
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Assistance with managing common issues 
and arranging contact with social environ-
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• support and assistance with communication

– accompanying in a diffi cult and stressing situ-
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– support while dealing with offi ces and/or 
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• preparation and assistance with employment
– searching for the vacant positions
– model situation training (job interview, beha-
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Target group:
People of all age groups who found themselves in 
a diffi cult life situation which they are not able to 
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• socially disadvantaged individuals without age 
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• people without shelter
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Even this year there was a large number of cli-
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Mission, goals:
The mission of the accommodation facility Hal-
fway house Havlíčkův Brod is to provide profes-
sional support to young people without family 
background in order to help them to success in 
their individual life while respecting their rights 
and individual needs.

Short-term goals:
• to provide solution to urgent crisis situation
• to support building interpersonal relations and 

strengthen contact with clients‘ families
• to use widely 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 on a long-term basis
• to intensively and professionally  work on perso-

nal development
• to train, develop and increase responsibility and 

independence
• to solve housing problems

Service portfolio:
Halfway house is situated in the central part of 
Havlíčkův Brod. The facility was started in 2004. 
The capacity was increased from one to two 3+1 
apartments in 2010.

Provided services:
• social and psychological consultations
• arranging contact with social environment
• educational and instructional activities and wor-

king skills
• socially therapeutic activities
• assistance with applying rights and valid inte-

rests
• accompanying
• accommodation
• assistance with house-keeping

Our effort is to lead the clients to active approach 
to solution of their situation with a possibility of 
full social integration into society. The main goal of 
the facility is to infl uence the clients to familiarize 
and develop psychosocial skills, social competen-
ces and practical activities (to get the highest 
possible education or suitable job, house kee-
ping, communication with offi ces, fi lling required 
documents, fi nancial literacy ...). Halfway house 
activities are constantly developing in connection 
with the global development of society as well as 
the goals and needs of our clients which are based 
on individual approach and cooperation.

Services are built upon the principles of volun-
tariness and may be provided for a time period 
usually not exceeding 1 year. For students the ac-
commodation may be extended until graduation.

Other cases are considered individually. Fees for 
provided social services are 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: 8 beds

Target group:
Young people from 18 to 26 years old (men, wo-
men, pregnant women or parents with children) 
leaving institutional education facilities or foster 
care
• growing up without family support and care
• in an unfavourable 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

Personnel:
Facility supervisor – social worker
Special pedagogue
Psychologist
Serviceman

Our team fulfi ls educational conditions and further 
deepen their knowledge by attending lectures, 
courses, trainings etc. Regular attendance at su-
pervisions is also part of the professional activity.

Contact information:
Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod
Phone: 569 426 717, mobile phone: 775 592 930
Email: dpchb@pestalozzi.cz, dpchb@seznam.cz
www.pestalozzi.cz
facility supervisor: Bc. Zuzana Kalvodová

Accommodation is provided continuously; other 
services are provided in regular weekdays ope-
ning hours (8–14:30) or based on individual 
arrangements.

Summary and achieved results:
Our team cooperated with many governmental 
and non-governmental organizations, especially 
while solving clients’ unfavourable social situati-
ons (namely with municipal offi ces, labour offi ces, 
schools, etc.) and visited children homes and edu-
cational facilities in the Vysočina region in order to 
promote the facility.
Negotiations with probation service regarding 
community service order within our organization 
and agreement regarding progressive prepay of 
mandatory payments etc.

2. Projects

Reconstruction of one of the apartments’ 
kitchen took place in February. Also the water 
heater was replaced.
Since May it was possible to extend the capacity 
of our facility thanks to good cooperation with 
the city of Havlíčkův Brod. Clients participated 
in decorating, cleaning, purchasing necessary 
equipment, unpacking the furniture etc.
In June a college student managed to complete 
her practice in our facility. Also, we had a visit 
from educational facility Janštejn. 
A trip to Prague aimed to train social compe-
tences, practical activities and self-realization 
took place in June.
In September we established cooperation with 
educational and medical facilities in Havlíčkův 
Brod and in lectures we informed about the 
Halfway house facility.
Since September our facility is supported by the 
Individual project of the Vysočina region.

Given the need and clients’ interest we offer 
professional psychological consultations since 
October.
Clients regularly attended community meetings 
aimed on self-refl ection, educational and trai-
ning seminars.
An article was published in Havlíčkobrodský 
deník newspaper informing readers about ex-
tending the facility. Another article in December 
informed about Christmas holiday in Half-way 
houses and a plan to open a Crisis centre in 
Vysočina region.

We would like to thank the following subjects 
for the fi nancial support: Kraj Vysočina Nadace 
Terezy Maxové, Čeps and Charta 77. Also we 
appreciate support from Česká spořitelna which 
provided personal computers to our clients and 
all other who participated in extending and 
improving our services.

Visions, plans:
• to include ergo therapy into the provided 

services
• to include a social worker into the team
• planned internships and excursions from 

educational facilities and children’s homes
• cooperation with the Medical school on First 

aid lectures for our clients
• reconstruction of bathroom and fl oors in the 

apartment
• Crisis centre opening

Statistics:
10 clients used our facility in 2010.
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Mission, goals:
The mission of the accommodation facility Hal-
fway house Havlíčkův Brod is to provide profes-
sional support to young people without family 
background in order to help them to success in 
their individual life while respecting their rights 
and individual needs.

Short-term goals:
• to provide solution to urgent crisis situation
• to support building interpersonal relations and 

strengthen contact with clients‘ families
• to use widely 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 on a long-term basis
• to intensively and professionally  work on perso-

nal development
• to train, develop and increase responsibility and 

independence
• to solve housing problems

Service portfolio:
Halfway house is situated in the central part of 
Havlíčkův Brod. The facility was started in 2004. 
The capacity was increased from one to two 3+1 
apartments in 2010.

Provided services:
• social and psychological consultations
• arranging contact with social environment
• educational and instructional activities and wor-

king skills
• socially therapeutic activities
• assistance with applying rights and valid inte-

rests
• accompanying
• accommodation
• assistance with house-keeping

Our effort is to lead the clients to active approach 
to solution of their situation with a possibility of 
full social integration into society. The main goal of 
the facility is to infl uence the clients to familiarize 
and develop psychosocial skills, social competen-
ces and practical activities (to get the highest 
possible education or suitable job, house kee-
ping, communication with offi ces, fi lling required 
documents, fi nancial literacy ...). Halfway house 
activities are constantly developing in connection 
with the global development of society as well as 
the goals and needs of our clients which are based 
on individual approach and cooperation.

Services are built upon the principles of volun-
tariness and may be provided for a time period 
usually not exceeding 1 year. For students the ac-
commodation may be extended until graduation.

Other cases are considered individually. Fees for 
provided social services are 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: 8 beds

Target group:
Young people from 18 to 26 years old (men, wo-
men, pregnant women or parents with children) 
leaving institutional education facilities or foster 
care
• growing up without family support and care
• in an unfavourable 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

Personnel:
Facility supervisor – social worker
Special pedagogue
Psychologist
Serviceman

Our team fulfi ls educational conditions and further 
deepen their knowledge by attending lectures, 
courses, trainings etc. Regular attendance at su-
pervisions is also part of the professional activity.

Contact information:
Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod
Phone: 569 426 717, mobile phone: 775 592 930
Email: dpchb@pestalozzi.cz, dpchb@seznam.cz
www.pestalozzi.cz
facility supervisor: Bc. Zuzana Kalvodová

Accommodation is provided continuously; other 
services are provided in regular weekdays ope-
ning hours (8–14:30) or based on individual 
arrangements.

Summary and achieved results:
Our team cooperated with many governmental 
and non-governmental organizations, especially 
while solving clients’ unfavourable social situati-
ons (namely with municipal offi ces, labour offi ces, 
schools, etc.) and visited children homes and edu-
cational facilities in the Vysočina region in order to 
promote the facility.
Negotiations with probation service regarding 
community service order within our organization 
and agreement regarding progressive prepay of 
mandatory payments etc.

2. Projects

Reconstruction of one of the apartments’ 
kitchen took place in February. Also the water 
heater was replaced.
Since May it was possible to extend the capacity 
of our facility thanks to good cooperation with 
the city of Havlíčkův Brod. Clients participated 
in decorating, cleaning, purchasing necessary 
equipment, unpacking the furniture etc.
In June a college student managed to complete 
her practice in our facility. Also, we had a visit 
from educational facility Janštejn. 
A trip to Prague aimed to train social compe-
tences, practical activities and self-realization 
took place in June.
In September we established cooperation with 
educational and medical facilities in Havlíčkův 
Brod and in lectures we informed about the 
Halfway house facility.
Since September our facility is supported by the 
Individual project of the Vysočina region.

Given the need and clients’ interest we offer 
professional psychological consultations since 
October.
Clients regularly attended community meetings 
aimed on self-refl ection, educational and trai-
ning seminars.
An article was published in Havlíčkobrodský 
deník newspaper informing readers about ex-
tending the facility. Another article in December 
informed about Christmas holiday in Half-way 
houses and a plan to open a Crisis centre in 
Vysočina region.

We would like to thank the following subjects 
for the fi nancial support: Kraj Vysočina Nadace 
Terezy Maxové, Čeps and Charta 77. Also we 
appreciate support from Česká spořitelna which 
provided personal computers to our clients and 
all other who participated in extending and 
improving our services.

Visions, plans:
• to include ergo therapy into the provided 

services
• to include a social worker into the team
• planned internships and excursions from 

educational facilities and children’s homes
• cooperation with the Medical school on First 

aid lectures for our clients
• reconstruction of bathroom and fl oors in the 

apartment
• Crisis centre opening

Statistics:
10 clients used our facility in 2010.
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