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Rok 2012 byl rokem, kdy proti nám stáli dva mocní soupeři, s nimiž se bylo nevyhnutelné popasovat. Jedním z nich byl stále narůs-
tající počet lidí, kteří se na nás obracejí s žádostí o pomoc. Druhým pak stále klesající finanční podpora. 

První zápas se nám podařilo vyhrát bez vážných výkyvů jen díky bezvadné práci našeho týmu. Tímto chci „svým lidem“ vyjádřit svůj 
dík a úctu k jejich práci, poděkovat jim za jejich loajalitu, vysokou odbornou i morální hodnotu a nehasnoucí sílu poprat se s nejis-
totou práce v neziskovce stejně dobře jako s nepřízní osudu lidí, kteří jim denně klepou na dveře. 

Druhý nepřítel, ekonomická krize, nás zasáhl hluboce. Podpora naší práce, kterou děláme na vysoké profesionální a odborné úrovni, 
kterou přizpůsobujeme stále se měnícímu stavu společnosti, kam přinášíme know-how ze zahraničí a kde nabízíme nové projekty, 
stále klesá. Výše dotací se snižují, narůstá počet zamítnutých žádostí. I přesto jsme v loňském roce dosáhli značných výsledků – 
nabídli jsme novou službu Sociální rehabilitace, stali jsme se součástí projektu Nadace Charty 77 v České televizi a spolupracujeme 
se zahraničními partnery v rámci EU. O významu a potřebnosti naší práce tedy není pochyb. Nejlépe o tom vypovídá stále narůsta-
jící počet poskytnutých intervencí. 

Nemám důvod se dívat do budoucnosti s příliš velkým optimismem, nicméně mi to nebere sílu a chuť dělat správnou věc, o jejímž 
smyslu jsem přesvědčen. 

Vážení příznivci, přátelé a dárci,
děkuji za Vaši pomoc a důvěru a ujišťuji Vás, že veškeré finanční, hmotné a psychické podpory si velice vážíme, neboť významně 
přispívá k naplňování poslání a cílů naší organizace tak, jak jsme si již před 21 lety předsevzali.

1. ÚVODNÍ SLOVO
PaedDr. Pavel Tvrdík
ředitel Centra J. J. Pestalozziho, o. p. s.
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2.1. Řídící orgány

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

Bc. Petra Kučerová, ekonomka

Ivan Hlas, hudebník

Dozorčí rada:
Bc. Iveta Blehová,
předsedkyně dozorčí rady,
sociální pracovnice

Ing. Ivan Pištora, konzultant

Mgr. Lenka Šedová,
probátorka a mediátorka

Statutární orgán:
PaedDr. Pavel Tvrdík, ředitel
Štěpánkova 108, P.O.Box 79, 537 01 Chrudim
IČO: 259 18 974
Tel.: 469 623 083
Fax: 469 623 083
Mobil: 602 405 484
E-mail: pestalozzi@pestalozzi.cz,
E-mail: pavel.tvrdik@pestalozzi.cz
http://www.pestalozzi.cz
Bankovní spojení:
Česká spořitelna Chrudim
č. ú. 2904903359/0800

2. O SPOLEČNOSTI

Správní radaDozorčí rada

Ředitel 
společnosti

statutární orgán

Dům na půl cesty 
Hrochův Týnec

Dům na půl cesty 
Havlíčkův Brod

Odborné sociální 
poradenství 

„Ambulantní péče“
Chrudim

Poradenské centrum 
pro děti a mládež  

s nařízenou ústavní  
výchovou Chrudim

Správní radaDozorčí rada

Krizové centrum 
Chrudim

Krizové centrum 
Svitavy

Sociální rehabilitace
Chrudim 

(Azylový dům)
od 1. 2. 2013

Ředitel 
společnosti

statutární orgán
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2.2. Historie společnosti

1992
Vznik nadace Návrat. Nadace byla registrována u Okres-
ního úřadu v Chrudimi.

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

1995
Realizace projektu – Dům na půl cesty v Hrochově Týnci.

1999
Transformace nadace na obecně prospěšnou společ-
nost – 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 půl cesty v Hrochově Týnci.

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

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

2004
Spuštění nových projektů – Jupiter Chrudim a Dům na 
půl cesty v Havlíčkově Brodě. 

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

2006
Realizace nového projektu – Ambulantní péče (podpoře-
no ze SROP EU).

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

2008
Přestavba Domu na půl cesty v Hrochově Týnci.

2009
Služba DPC Hrochův Týnec získala Cenu kvality v soci-
ální péči.
Nákup nového bytu pro DPC Havlíčkův Brod.

2010
Realizace nové služby ve Svitavách – Krizové centrum 
(podpořeno z IP Pardubického kraje).

2011
Příprava realizace nového projektu Domu na půl cesty 
v Chrudimi.

2012
Zahájení nové služby – Sociální rehabilitace Chrudim.
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DŮM NA PŮL CESTY V CHRUDIMI
Na konci roku 2011 byl objekt Domu na půl cesty v Chru-
dimi slavnostně předán do rukou naší organizace. 
V lednu bylo pro klienty zahájeno poskytování sociální 
služby Sociální rehabilitace.

DÁRCOVSKÉ DMS
Byl zahájen nový ročník finanční pomoci formou DMS. 
Pokud se rozhodnete pomáhat, zašlete prosím SMS ve tva-
ru: DMS PESTALOZZI na číslo 87 777 – jedná se o jed-
norázovou částku ve výši 30 Kč, ze které 27 Kč obdrží 
sbírkové konto Centra J. J. Pestalozziho nebo DMS ROK 
PESTALOZZI na číslo 87 777 – každý měsíc vám bude 
automaticky odečtena částka 30 Kč – deaktivace této služ-
by je možná kdykoliv během roku a je zcela zdarma.

AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ PUBLIKACE NA CESTU 
DO ŽIVOTA
Příručka Poradenského centra pro děti a mládež s naříze-
nou ústavní výchovou nabízí komplexní a ucelené infor-
mace na cestu do samostatného života. 

INTERIÉROVÉ ÚPRAVY DOMU NA PŮL CESTY 
HAVLÍČKŮV BROD
Byla provedena kompletní oprava bytu včetně sociálního 
zařízení, podlah, elektroinstalace, úprav zdiva a nové 
malby. Prostory domu na půl cesty byly předány k užívá-
ní klientům. 

07
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NATÁČENÍ DOKUMENTU PRO ČESKOU TELEVIZI
Pod taktovkou režisérky Marie Šandové proběhlo natáče-
ní reportáže o Domu na půl cesty v Hrochově Týnci pro 
Českou televizi.

MOŽNÁ PŘIJDE I CHARITA
Zábavný charitativní pořad, který vznikl ve spolupráci 
Nadace Charty 77 – Konta Bariéry a ČT.
Cílem pořadu bylo pobavit diváky a zároveň pomoci dobré 
věci. 
Součástí živého vysílání byl i dokument o naší organizaci. 

MOMENTY V ROCE 2012
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VELIKONOČNÍ TRHY
Prezentace služby spojená s prodejem výrobků z našich 
dílen ručních prací. 
Dílny ručních prací nejsou primárně zaměřeny na výrobu 
produktů. Hlavním cílem je osvojení, obnova či posílení 
pracovních kompetencí klientů, které mohou později 
uplatnit na trhu práce.

MENTORSKÁ ASISTENCE
Krizové centrum ve Svitavách jako jeden z partnerů měs-
ta Svitavy zahájilo již 3. ročník projektu Mentorská asis-
tence akceleračním víkendem.
Cílem projektu je pomoc a podpora dětí v procesu vzdě-
lávání a sebevzdělávání. Projekt počítá s rozšířením mezi 
rodiny ze sociálně vyloučených lokalit.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO ŠKOLY
Vyhlášení začátku výtvarné soutěže na téma: „Kdy jsem 
smutný a kdy šťastný“. 
Soutěže se zúčastnily děti mateřských a základních škol 
v Chrudimi. Předání cen vítězům se uskutečnilo v červnu 
v Klášterních zahradách. 

1. ROČNÍK DOBROČINNÉHO BAZARU
Vyhlášení prvního ročníku dobročinného bazaru na pod-
poru naší organizace. V průběhu měsíce lidé přinášeli růz-
né dary. Přispět bylo možné čímkoliv.
Prodej se uskutečnil týden před vánočními svátky. Děku-
jeme všem, kteří nám pomáhají pomáhat.

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ CENTRA J. J. PESTALOZZIHO
Je jen několik málo neziskových organizací, které se udr-
žely na trhu 20 let a poskytují profesionálně sociální služ-
by jako my.
K příležitosti tohoto významného výročí se uskutečnila 
slavnost v Klášterních zahradách pro širokou veřejnost.

VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ NAŠÍ ORGANIZACE
Centrum J. J. Pestalozziho získalo za svoji práci a účast 
na projektech podporujících rozvoj města Chrudim oce-
nění z rukou starosty města.
Další významnou událostí roku byl společný projekt města 
Chrudim a naší organizace, který získal bronzovou cenu 
v prestižní mezinárodní soutěži LivCom Awards v Abu Dhabi.

10
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2.3. Poslání společnosti 2.4. Činnost společnosti 2.5. Cílové skupiny

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., je nevládní nezisková 
organizace, která poskytuje psychosociální, poradenské 
a vzdělávací služby ohroženým a znevýhodněným skupi-
nám obyvatel v České republice. Organizace usiluje o zno-
vuzařazení klientů do společnosti a zlepšení kvality jejich 
života.

Předmětem činnosti obecně prospěšné společnosti je pro-
vozování Domů na půl cesty v Pardubickém kraji (Hro-
chův Týnec) a kraji Vysočina (Havlíčkův Brod), Krizových 
center v Chrudimi a ve Svitavách, Poradenského centra 
pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou v Chru-
dimi, Odborného sociálního poradenství tzv. Ambulantní 
péče v Chrudimi a Sociální rehabilitace v Chrudimi.

Děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou 10–20 let.
Mládež po ukončení ústavní výchovy 18–26 let.
Osoby v akutní krizové situaci, muži, ženy, děti, bez roz-
dílu věku.
Oběti domácího násilí, muži, ženy, děti, bez rozdílu věku.
Riziková mládež ohrožená sociálně-negativními jevy.
Rodiny s dětmi.
Senioři.
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2.6. Cíle společnosti 2.7. Principy společnosti

Řešení akutních krizových situací.
Stabilizace situace oběti v krizové situaci.
Integrace uživatelů do společnosti.
Rozvoj nebo udržení sociálních dovedností.
Obnova sebedůvěry uživatelů.
Zvýšení sebeúcty a sebevědomí.
Odbourávání psychických zábran a traumat.
Vytvoření náhledu na danou situaci.
Změna stereotypu.
Odstranění možných pocitů viny.
Vytváření sebeobrazu.
Posílení emočních vazeb.
Obnova komunikace s okolím (zlepšení soc. komunikace, 
asertivní jednání).
Participace na veřejném životě.
Prevence sociálně-patologických jevů.

Dodržování práv dle listiny základních lidských práv 
a svobod, etických kodexů.
Svobodná volba, dobrovolnost.
Možnost kdykoliv požádat o pomoc.
Dostatek informací.
Individuální přístup.
Respektování důvěrnosti.
Oboustranná dohoda/smlouva o poskytování sociální 
služby.
Důstojnost.
Rovnost.
Soukromí.
Seberealizace.
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Jaké je poslání tohoto projektu?
Posláním pobytové služby Dům na půl cesty Hrochův Tý-
nec je poskytovat odborným způsobem podporu mladým 
lidem bez rodinného zázemí, aby dokázali lépe uspět v sa-
mostatném životě.

Pro koho je tento projekt určen?
Pro mladé lidi od 16 do 26 let odcházející ze zařízení 
ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče, vyrůstající 
bez podpory a péče své rodiny či v nepříznivé životní si-
tuaci, která jim znemožňuje nebo ztěžuje vstup do samo-
statného života ve společnosti.

Co Dům na půl cesty svým uživatelům nabízí?
• Pomoc při hledání práce a bydlení
• Sociální poradenství
• Nácvik sociálních dovedností
• Trénink dovedností
• Sociálně-terapeutické činnosti
• Výchovné a vzdělávací činnosti
• Nácvik pracovních dovedností
• Psychologické poradenství
• Pomoc při obstarávání osobních záležitostí
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

• Doprovázení
• Poskytnutí ubytování 

Poplatek za užívání služby je 3000 Kč/měsíc nebo 100 Kč/
den za dospělého klienta, 600 Kč/měsíc nebo 20 Kč/den 
za dítě klienta.

Ohlédnutí za rokem 2012
Dům na půl cesty poskytoval službu v roce 2012 již šest-
náctým rokem. 

Služby využilo celkem 19 klientů. Jejich úspěšnost v dal-
ším životě je ovlivněna nejen jejich osobní historií, ale 
především tím, jak dokáží využít dovedností a návyků, 
které si osvojili během pobytu v DPC a které jsou sou-
částí procesu znovuzařazení do společnosti. Pracovní tým 
se každý rok potýká s novými problémy. K problémům 
sociální a funkční gramotnosti, minimální uplatnitelnosti 
na trhu práce, drogové závislosti, dluhů a absence doved-
nosti hospodařit přibývají navíc klienti s mentálním posti-
žením a především psychiatrickými problémy. 

Byla navázána mezinárodní spolupráce se 3 organizacemi 
v rámci výměny zkušeností, metod, přenosů know-how prá-

ce s mladými lidmi ohroženými sociální exkluzí na trhu 
práce. 

Ve spolupráci s nadací ČEZ a s Nadačním fondem Albert byl 
realizován sourozenecký projekt „Být spolu“, jehož cílem je 
řešit narušené vazby mezi našimi klienty a jejich sourozen-
ci. Sociálně-terapeutických pobytů se zúčastnilo 18 osob.

Novým partnerem se stala o.p.s. IdeaHELP Žamberk. Kli-
enti byli zařazeni do projektu „Život na zkoušku“, jehož 
cílem je pomoci zařadit se na trh práce.

Dokument o Domu na půl cesty se stal součástí zábavné-
ho pořadu „Možná přijde i charita“, který vznikl ve spolu-
práci Konta BARIÉRY a České televize a byl v září odvysí-
lán v hlavním programu ČT 1. 

V září byla otištěna v časopise “Můžeš“ reportáž, která 
popisovala mimo fungování Domu na půl cesty i příběh 
klienta, jenž se úspěšně postavil na vlastní nohy.

Služba založila oficiální stránky DPC na Facebooku, díky 
kterým může navzájem komunikovat se zájemci a klienty 
současnými i bývalými.

Kam klienti odcházeli
 VTOS
 rodina
 ulice
 samostatné  
bydlení

Odkud klienti přicházeli
 jiná sociální služba
 výchovný ústav
 rodina
 dětský domov
 pěstounská péče

Poskytované služby
 doprovázení
 pomoc při hledání práce 
a bydlení

 pomoc při obstarávání 
osobních záležitostí

 pracovní dovednosti
 psychologické 
poradenství

 sociální dovednosti

 sociální poradenství
 sociálně-terapeutické 
činnosti

 trénink dovedností
 výchovné a vzdělávací 
činnosti

 zprostředkování kontaktu 
se společenským 
prostředím

3. SLUŽBY SPOLEČNOSTI
3.1. Dům na půl cesty Hrochův Týnec
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Mým příchodem do DPC se změnil 

můj pohled na svět. Když vidíte, že 

vám chce někdo pomoci, tak vá
s 

to popožene dopředu a začnete se 

snažit. Dříve jsem nevěděla, jak ře
šit 

různé problémy a s tím mi v DPC 

moc pomáhají. Dávají nám možnost 

začít normální život, protože jim
 ne-

jsme lhostejní. Markéta

Než jsem přišla do DPC, tak jsem
 

měla problémy. DPC je poslední 

možnost, kde mohu bydlet se svým
 

synem. Díky tomu jsem dostala no-

vou šanci začít zn
ovu. Bydlení v DPC 

mě podporuje a motivuje k dosažení 

samostatného bydlení a posiluje můj 

psychický stav. Anna

Na financování služby se částečně podílejí sami klienti a to nejen 
úhradou poplatku za užívání služby, ale také vlastní prací v dílně. 
V dílně ručních prací jsou vyráběny výrobky, které jsou později 
prodávány na charitativních prodejních výstavách a dalších akcích.

Sociálně-terapeutické aktivity 
přispívají k seberealizaci 

klientů, získání sebedůvěry, rozvoji schopností 
a dovedností podporující 

sociální začleňování.

Služba je 

poskytována ve dvou 

malometrážních 

domech rodinného 

typu. Kapacita služby 

je 12 lůžek.

Nácvik dovedností – výuka vaření.

Vzdělávací semináře jsou zaměřeny na aktuální problémy 
klientů.

Kontaktní údaje:
Dům na půl cesty
Riegrova 356-7
538 62 Hrochův Týnec  
Tel./fax: 469 692 014
E-mail: dpc@pestalozzi.cz
www.pestalozzi.cz
Vedoucí služby: Bc. Iveta Blehová
Facebook: DPC HROCHŮV TÝNEC

Otevírací doba:
Ubytování je poskytováno nepřetr-
žitě, ostatní služby v běžnou pra-
covní dobu v pracovní dny. 
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Jaké je poslání tohoto projektu?
Posláním pobytové služby Dům na půl cesty Havlíčkův 
Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým 
lidem bez rodinného zázemí, aby dokázali lépe uspět v sa-
mostatném životě.

Pro koho je tento projekt určen?
Pro mladé lidi ve věku 18–26 let (muži, ženy, těhotné 
ženy či rodiče s dětmi)
• odcházející z ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče,
• vyrůstající bez podpory a péče své rodiny,
• v nepříznivé životní situaci, která jim znemožňuje nebo 

ztěžuje vstup do samostatného života ve společnosti.

Co Dům na půl cesty svým uživatelům nabízí?
• Sociální poradenství 
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
• Sociální dovednosti
• Pracovní dovednosti
• Trénink dovedností
• Ubytování
• Doprovázení
• Sociálně-terapeutické činnosti
• Výchovné a vzdělávací činnosti

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

Ohlédnutí za rokem 2012
V roce 2012 podpořil Dům na půl cesty celkem 15 klientů, 
8 mužů a 7 žen.

Klienti využívali všechny nabízené služby. Pravidelně pro-
bíhaly vzdělávací a zážitkové semináře, jejichž cílem bylo 
pomoci klientům při hledání zaměstnání, chránit je před 
zadlužením, pomoci při řešení dluhů, v péči o domácnost, 
o sebe atd. Klienti využívali také individuálních setkání 
s pracovníky v rámci sociálního a psychologického pora-
denství. Učili se činnostem spojeným s chodem domác-
nosti, hospodařením s financemi, jednáním na úřadech 
a přebíráním zodpovědnosti za svá rozhodnutí a jednání. 
Za účelem upevňování pracovních návyků pravidelně na-
vštěvovali nezaměstnaní klienti ergoterapii v dílně ručních 
prací. 
 
V říjnu proběhly „Dny otevřených dveří“, kdy se mohla 
s Domem na půl cesty blíže seznámit také široká veřej-
nost a spolupracující organizace.

Dům na půl cesty v roce 2012 spolupracoval s řadou stát-
ních i nestátních organizací zejména při řešení nepříznivé 
sociální situace klientů např. úřady práce, městské úřady, 
Probační a mediační služba, školská a zdravotnická zaří-
zení apod.
 
Rok 2012 se nesl v duchu interiérových změn. Díky Na-
dačnímu fondu J & T a Čepsu probíhala od února do června 
rozsáhlá oprava jedno z bytů. Kompletně byla opravena 
koupelna, WC, chodba a ostatní místnosti. Dále byla nově 
provedena elektroinstalace, položeny podlahy a opraveno 
zdivo včetně výmalby ve všech pokojích. Z důvodů oprav 
bytu byla dočasně omezena kapacita služby na 4 uživate-
le. Úpravou prošly také kancelářské prostory, které byly 
vymalovány za aktivní účasti klientů. 

Cílová skupina
 muži
 ženy

Věková struktura 
klientů

 18 let
 19–21 let
 22–23 let
 24 a více let

Odkud klienti 
přicházeli

 výchovný ústav
 ulice

Kam klienti 
odcházeli

 rodina
 partner
 známí/přátelé
 bývalí pěstouni
 jiná sociální 
služba

3. SLUŽBY SPOLEČNOSTI
3.2. Dům na půl cesty Havlíčkův Brod
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Služba je poskytována kromě kancelářských prostor ve dvou bytech o velikosti 3 + 1. Byty jsou umístěny v běžných 
bytových domech na sídlišti v centru města. Kapacita služby je 8 klientů.

Individuální práce s klientkou – pomoc 

při vyplňování formulářů.

Jarní úklid domácností – mytí oken, 

praní a žehlení záclon.

Od února do června probíhala rozsáhlá oprava jednoho z bytů.

Vzdělávací seminář JOB 
KLUB zaměřený na hledání 
zaměstnání krůček po krůčku.

K nácviku pracovních dovedností probíhá 
pravidelně ergoterapie v dílně ručních prací.

Co se mi na DPC nejvíc líbí? To že si 
připadám jak v běžným životě a to 
je super.

Žena, 18 let

Pro mě jako kluka z problémové 
rodiny je služba DPC velice přínosná. 
Mně osobně DPC podpořil ve studiu, 
ale byli zde tací, kterým DPC pomohl 
zařadit se zpět do lidské společnosti.

 Muž, 20 let

Na DPC se mi libí, že se nám 
pracovníci dostatečně věnují. Někdy 
mi to přijde jako záchrana☺. Nic 
bych neměnil.

Muž, 18 let 

Kontaktní údaje:Dům na půl cestyBeckovského 1882580 01 Havlíčkův Brod
Tel./fax: 569 426 717
Mob.: 775 592 930E-mail: dpchb@pestalozzi.czdpchb@seznam.cz 

www.pestalozzi.cz Vedoucí služby:  Markéta Vencálková, DiS.Otevírací doba:Ubytování je poskytováno nepřetr-

žitě, ostatní služby jsou poskytová-

ny v pracovních dnech od 8.00 do 

14.30 hodin, případně dle individu-

ální dohody.
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Jaké je poslání tohoto projektu?
Krizová pomoc v Centru J. J. Pestalozziho, o. p. s., posky-
tuje psychosociální služby klientům v Pardubickém kraji, 
kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje ži-
vot, či významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje bezod-
kladné řešení. 

Pro koho je tento projekt určen?
• Osobám v krizové situaci všech věkových kategorií – dě-

tem, mládeži, mladým dospělým, dospělým, seniorům
• Obětem domácího násilí – dětem, ženám, mužům, seni-

orům (přímým i nepřímým obětem)
• Rodinám s dětmi.

Co Krizové centrum svým uživatelům nabízí?
• Krizovou intervenci 
• Komplexní sociálněprávní pomoc
• Právní poradenství 
• Telefonické a internetové poradenství
• Psychoterapii 
• Psychologické poradenství
• Psychologickou diagnostiku
• Asistovaný kontakt
• Mediaci

Ohlédnutí za rokem 2012
• V roce 2012 poskytlo Krizové centrum Chrudim pomoc 

a podporu celkem 375 osobám. Služba byla poskyto-
vána bezplatně a klienti měli možnost řešit svá trápe-
ní anonymně. Nejčastěji se na nás obraceli s rodinnými 
a výchovnými problémy. 

• Bylo realizováno celkem 10 přednášek a exkurzí pro 
žáky základních škol a studenty středních škol na téma 
domácí násilí aj. Exkurze a některé přednášky se usku-
tečnily přímo v Krizovém centru, s čímž byla spojena 
i prohlídka prostorů.

• Krizové centrum se účastnilo akcí – Bambiriáda, Den 
dětí, 20 let výročí organizace Centra J. J. Pestalozziho, 
o.p.s., Burza filantropie, Veletrh Dnů zdraví v Chrudimi, 
Kulatý stůl v Intervenčním centru, basketbalový zápas 
spojený s předáním šeku pro Krizové centrum, Dobro-
činný bazar.

• Dne 1. 6. 2012 byla realizována terapeutická konference.
• Krizové centrum intenzivně spolupracovalo s  řadou or-

ganizací a institucí, mezi které patřily Městské úřady 
Chrudim a Pardubice, oddělení sociálněprávní ochrany 
dětí a oddělení prevence kriminality, Okresní soud Chru-
dim, Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje, 
SKP centrum, Šance pro tebe, Péče o duševní zdraví, 

Intervenční centrum, Centrum na podporu cizinců v Par-
dubickém kraji, Most pro lidská práva, Marlin aj. I nadá-
le probíhala spolupráce ve skupině Casemanagementu 
Chrudim.

• Krizové centrum prošlo úspěšně kontrolou z krajského 
úřadu, která se mimo kontroly hospodaření s prostředky 
EU v rámci Individuálního projektu zaměřila i na kvalitu 
sociální práce. Kontrola dopadla s vynikajícím výsled-
kem.

• V Chrudimském deníku byly otištěny články o Krizovém 
centru v Chrudimi a jeho činnostech ve dnech 3. 3. 2012, 
21. 6. 2012, 16. 11. 2012.

Cílová skupina
 muži
 ženy

Zastoupení klientů jednotlivých 
služeb

 krizová pomoc
 odborné sociální poradenství

Věková struktura klientů
 nad 18 let
 do 18 let

3. SLUŽBY SPOLEČNOSTI
3.3. Krizové centrum Chrudim
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Kontaktní údaje:

Krizové centrum

Štěpánkova 108

537 01 Chrudim

Tel./fax: 469 623 899

E-mail: kc@pestalozzi.cz 

www.pestalozzi.cz 

Vedoucí služby: 

Bc. Pavla Morávková

Otevírací doba: 

po 7:30–17:00, út 7:30–15:30, 

st 7:30–17:00, čt 7:30–16:00, 

pá 7:30–14:30

či dle individuální dohody

Herna, kde se odehrávají asistované 
kontakty rodičů s dětmi.

Anatomické panenky Jája a Pája pro práci s dětmi 
se syndromem CAN.

Přednášky na téma „Domácí násilí“.

Přednášky na téma „Pohovor 

se zaměstnavatelem“.

Den dětí v Chrudimi. 

Bambiriáda v Chrudimi.

 „Chtěla bych poděkovat organizaci 
KC Chrudim za pomoc v řešení pro-
blému mé vnučky. Díky vstřícnosti 
pracovníků a jejich aktivní spolupráci 
s městským úřadem se prokázalo, že 
vnučka je svými rodiči psychicky tý-
rána. Nyní se rozběhlo soudní řízení 
a vnučka bude svěřena do mé péče. 
Bez pomoci pracovníků Krizového 
centra bych to nejspíše nedokázala.“

Žena, 56 let „Chtěl bych poděkovat pracovnicím 
KC Chrudim za to, že mi pomohly 
překonat náročné období rozvodu 
mého manželství. Nejen, že mi pra-
covnice byly psychickou i odbornou 
oporou v průběhu soudního řízení, 
ale bez bezplatné právní pomoci, 
konkrétně právničky KC, bych mu-
sel využít placených právních služeb 
advokáta a to bych v aktuální době 
nebyl schopen finančně zvládnout.“ Muž, důchodce „Ráda bych vyjádřila velký dík za 

podporu v nelehkém před a poroz-
vodovém období. Díky docházení na 
psychoterapii jsem měla možnost 
vnitřně se vypořádat s rozvodem 
a přestat jej vnímat jako životní se-
lhání. Také jsem se znovu postavila 
na vlastní nohy, upevnila své sebevě-
domí a našla odvahu k navázání no-
vého partnerského vztahu. Díky.“

Žena, 36 let
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Jaké je poslání tohoto projektu?
Krizová pomoc Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s., poskytuje 
psychosociální služby klientům v Pardubickém kraji, kteří 
se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život, či 
významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje bezodkladné 
řešení. 

Pro koho je tento projekt určen?
• Osobám v krizové situaci všech věkových kategorií – dě-

tem, mládeži, mladým dospělým, dospělým, seniorům
• Obětem domácího násilí – dětem, ženám, mužům, seni-

orům (přímým i nepřímým obětem)

Co Krizové centrum svým uživatelům nabízí?
• Krizovou intervenci 
• Komplexní sociálněprávní pomoc
• Právní poradenství 
• Telefonické a internetové poradenství
• Psychologické poradenství
• Psychologickou diagnostiku 
• Psychoterapii 
• Mediaci
• Asistovaný kontakt
• Relaxace ve skupině

Ohlédnutí za rokem 2012
• V roce 2012 poskytlo Krizové centrum Svitavy pomoc 

a podporu celkem 396 osobám. Služba byla poskyto-
vána bezplatně a klienti měli možnost řešit svá trápení 
anonymně. Nejčastěji se na nás obraceli klienti s rodin-
nými problémy a dluhovou problematikou.

• Od června 2012 bylo zahájeno poskytování nové služ-
by – filiální terapie, která nabízí skupinový či individuální 
trénink zaměřený na získávání rodičovských dovedností. 
Na podzim začaly nově probíhat skupinové relaxace, je-
jichž cílem je navodit pocit lepší psychické pohody, pů-
sobí proti hromadění stresu. 

• V prostorách herny proběhla v několika případech před-
náška o činnosti našeho centra pro frekventanty kurzů 
organizace Marlin s.r.o. Další přednášková činnost pro-
bíhala v prostorách DPC Květná zahrada ve spolupráci 
s koordinátorem prevence kriminality.

• Pokračovali jsme v realizaci několika projektů města Svi-
tav jako např. „Systém včasné intervence SVI“. Hlavním 
cílem tohoto projektu je odklon dítěte od kriminální ka-
riéry.

• V rámci projektu „Mentorská asistence“, jehož cílem je 
systematická pomoc a podpora žákům s problémy s uče-
ním nebo přípravou na školní vyučování, jsme navázali 

spolupráci s Mgr. Jiřím Hrdinkou, který vypracoval me-
todiku včetně akceleračního víkendu. Akcelerační víkend 
proběhl ve dnech 26.–28. 10. 2012. Víkendu se zúčast-
nili společně s žáky i mentoři a asi 20 dobrovolníků, kteří 
nám nezištně pomáhali s jeho realizací. 

• Krizové centrum intenzivně spolupracovalo s řadou in-
stitucí a organizací, mezi které patří např. Městský úřad 
ve Svitavách, odbor sociálněprávní ochrany dětí a soci-
ální odbor, Komise pro sociálněprávní ochranu dětí, In-
tervenční centrum SKP Pardubice, Územní odbor Policie 
ve Svitavách, Okresní soud ve Svitavách, o. s. Bonanza, 
Azylový dům pro matky s dětmi ve Svitavách a v Koclí-
řově, Pedagogicko-psychologická poradna ve Svitavách, 
Marlin s.r.o., DPC Květná zahrada a mateřské centrum 
Krůček.

3. SLUŽBY SPOLEČNOSTI
3.4. Krizové Centrum Svitavy

Cílová skupina
 muži
 ženy

Nejčastěji řešená problematika
 rodinné problémy
 dluhová problematika
 právní
 osobní
 domácí násilí

Věková struktura klientů
 do 18 let
 nad 18 let
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Akcelerační víkend 26.–28. 10. 2012
Akce začala v pátek odpoledne slavnostním zahájením v obřadním sále městského úřadu. 
Součástí víkendu byla noční hra na motivy Dračího doupěte. Chodby ZŠ, která nám poskytla 
své prostory, se zaplnily mystickými postavami, řešily se zde záhady a probíhaly souboje, po 
rybníce Rosnička se plavil tajuplný převozník. Účastníky hry čekalo mnoho zkoušek a úskalí. 
Museli vyřešit řadu logických úkolů, prokázat svoji fyzickou zdatnost a odvahu, ale potřebovali 
i kousek štěstí. Odměnou jim jsou jedinečné zážitky a nová přátelství. Podařilo se navázat vztah 
a nastolit důvěru mezi mentorem a žákem, což dokazovala jejich spolupráce a vzájemná pomoc 
během plnění nejrůznějších úkolů.

Asistovaný kontakt je navržen pro dítě a rodiče, a to pro 

specifickou situaci, kdy dítě ztratilo kontakt a vazbu s jedním 

z rodičů. 
Terapeutická práce s klientkou.

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

Otevírací doba: 
po 7:30 – 17:00, út 7:30 – 15:30, 
st 7:30 – 17:00, čt 7:30 – 16:00, 
pá 7:30 – 14:30
či dle individuální dohody

Děkuji krizovému centru ve Svitavách 
za velkou pomoc v mé těžké životní 
situaci. Nebýt pomoci zaměstnanců 
KC byla bych se s dcerou a s těžce 
nemocným manželem ocitla na ulici 
a zcela bez finančních prostředků. 
Dnes bydlíme a žijeme jako lidi, za to 
bych chtěla velmi poděkovat.

Žena, 45 let

Chtěla bych poděkovat KC ve Svi-
tavách za pomoc při řešení oddlu-
žení. Po rozvodu s manželem, který 
odmítl splácet jakékoliv dluhy, jsem 
viděla situaci jako neřešitelnou. Nyní 
mohu se svým synem zase v klidu žít 
a nemusím přemýšlet, zda budu mít 
z čeho hradit obědy pro něj.

Žena, 44 let

Velké díky sociální pracovnici a psy-
choložce KC ve Svitavách. Po odcho-
du od manžela a mém zhroucení mi 
pomohly s návratem do života. Po-
stavila jsem se na vlastní nohy, mám 
zdravé sebevědomí a mám zase chuť 
do života.

Žena, 61 let
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Jaké je poslání tohoto projektu?
Odborné sociální poradenství „Ambulantní péče“ pomáhá 
všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, se kterou si 
neumí nebo nemohou sami poradit; pomáhá jim tuto situ-
aci zvládnout tak, aby nedošlo ke konfliktu se společností 
nebo ke zhoršení jejich stavu.

Pro koho je tento projekt určen?
Pro všechny osoby, které se ocitly v nelehké životní situaci 
a nedokáží ji samy řešit
• sociálně znevýhodnění jedinci bez omezení věku,
• děti a mládež ohrožená společensky nežádoucími jevy, 
• osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní 

péče,
• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 

látkách, 
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby 

bez přístřeší,
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tím-

to způsobem života ohroženy,
• pachatelé trestné činnosti,
• rodiny s dítětem/dětmi, 
• senioři. 

Co „Ambulantní péče“ svým uživatelům nabízí?
• Dluhové poradenství – pomoc při sepisování žádostí 

o splátkové kalendáře, jednání s exekutory a věřiteli apod.
• Poradenství v oblasti bydlení, práce, sociálních dávek 

atd.
• Právní poradenství – zprostředkování kontaktu s právní-

kem či jinými odborníky.
• Pomoc při řešení náročných životních situací a doprová-

zení v těchto situacích – např. k soudním jednáním, na 
úřady, k odborníkům atd.

• Nácvik sociálních dovedností – nacvičování reakcí při 
řešení konfliktů, přijímacím pohovoru, telefonování, po-
moc při vyplňování formulářů, základy práce s PC atd.

• Poradenství v oblasti vzdělávání – přednášky, semináře.

Ohlédnutí za rokem 2012
• „Ambulantní péče“ v roce 2012 poskytla pomoc a podpo-

ru 199 klientům. Dalších 121 osob se zúčastnilo preven-
tivních přednášek.

• Služba byla poskytována bezplatně a na žádost klienta 
i anonymně. Podle kvalifikovaného odhadu anonymity 
nejčastěji využívali lidé ve věku 35–45 let. 

• Převládající část poradenství a pomoci se týkala oblas-
ti dluhů. Klienti potřebovali pomoci zejména při jednání 

s exekutory a věřiteli, při sestavování žádostí o splát-
kové kalendáře atd. I nadále jsme poskytovali základní 
informace týkající se oddlužení/osobního bankrotu. 

• Nejžádanějším tématem přednášek se bezkonkurenčně 
stala dluhová problematika. Poptávka škol po dluhovém 
poradenství vzrostla zejména z důvodu zvyšujícího se 
počtu studentů, jejichž rodiny se dostaly do dluhové 
pasti nebo se již setkaly s exekucemi. Proběhlo 5 před-
nášek pro střední školy. Ve spolupráci s Poradenským 
centrem pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou 
se konala přednáška pro děti z dětského domova se ško-
lou. Informace o dluzích, exekucích a oddlužení byly pře-
dány i pracovníkům nestátních neziskových organizací, 
dále pracovníkům Městského úřadu Chrudim, oddělení 
Prevence kriminality. 

• Byla zpracována Příručka pro dlužníky, která bude v roce 
2013 z důvodu novely exekučního řádu aktualizována 
a vytištěna.

• „Ambulantní péče“ také publikovala v tisku a na interne-
tu preventivní články např. varování před půjčkami na 
vánoční dárky, byly zveřejňovány i anonymní kazuistiky 
klientů a inzerce s dluhovou tématikou.

• Nově byla navázána spolupráce s Městskými úřady Lito-
myšl a Holice.

3. SLUŽBY SPOLEČNOSTI
3.5. „Ambulantní péče“
 Odborné sociální poradenství

Cílová skupina
 muži
 ženy

Nejčastěji řešená problematika
 pouze dluhy
 dluhy + ztráta bydlení
 dluhy + ztráta zaměstnání

Věková struktura klientů
 do 18 let
 18–20 let
 21–30 let
 31–50 let
 51–60 let
 nad 60 let
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 „Vážená paní Novotná, chtěla bych
 

Vám touto cestou
 velmi poděkovat 

za dosavadní spolupráci v ob
lasti 

dluhové problematiky. Na náš měst-

ský úřad se často
 obracejí

 klienti v 

obtížných finančních situacích, často 

se nemohou z důvodu nedostatků 

financí ani dopravit do nejbližších
 

poraden ke zkon
zultování problémů, 

proto si p
ovažuji toho, že kdykoliv 

jsem se na Vás obrát
ila s dotazem 

našich klientů, dostalo se
 nám fun-

dované odpovědi. Klienty, které
 jsem 

na Vaše centrum směrovala, 
se vra-

cejí spokojeni. S ohledem k dotazům 

právního rázu, oceňují i možnost 

řešení jednotlivých případů a situací 

s Vaší právničkou JUDr. Bartoškov
ou. 

Děkuji za spolupráci a tě
ším se na 

další.“
Z dopisu Bc. Edity Moučkové, 

pracovnice MÚ Holice

Přednáška na Střední strojírenské škole.

Doprovod klientky 
a podpora při jednání 
v bance.

Doprovod klienta 
a podpora při jednání 
na úřadě.

Spolupráce studentek při 
vyplňování dotazníků na téma, 
za co nejvíce utrácejí.

Přednáška pro děti z dětského domova se školou.

Pomoc klientce při orientaci v brožuře o oddlužení.

Kontaktní údaje:
Ambulantní péče
Štěpánkova 108
537 01 Chrudim
Tel: 469 623 896
Mob.: 724 837 218
E-mail: ambulance@pestalozzi.cz 
www.pestalozzi.cz 
Vedoucí služby: 
Monika Novotná

Otevírací doba: 
po 7:30–17:00, út 7:30–15:30, 
st 7:30–17:00, čt 7:30–16:00, 
pá 7:30–14:30
či dle individuální dohody
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Jaké je poslání tohoto projektu?
Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní 
výchovou v Chrudimi poskytuje poradenství, výchovně-
-vzdělávací činnosti, jako jsou aktivity umožňující sebe-
poznání a porozumění druhým lidem, zvládání konfliktních 
situací, zlepšení komunikačních dovedností a aktivity k na-
plnění volného času. Tyto služby jsou poskytovány ohrože-
ným a znevýhodněným dětem především v pardubickém 
regionu. Pomáhá připravovat děti z dětských domovů a vý-
chovných ústavů na samostatný život, vede je k vlastní 
odpovědnosti a snaží se o to, aby se děti nedostaly do pro-
blémů, jako je například nedokončení školní docházky.

Pro koho je tento projekt určen?
Poradenské centrum je určeno především pro děti a mlá-
dež z dětských domovů a výchovných ústavů ve věku od 
10 do 26 let, které pocházejí převážně z pardubického 
regionu. 

Co Poradenské centrum svým uživatelům nabízí?
• Poradenství prostřednictvím e-mailu, telefonu, face-

booku
• Individuální konzultace pro klienty v Poradenském cent-

ru a v terénu

• Skupiny osobnostního rozvoje
• Možnost odborné konzultace pro výchovná zařízení – 

případové konference
• Navazující služby pro klienty, kteří z ústavní výchovy 

odešli – poradenství
• Víkendová sociálněterapeutická činnost – sociální vý-

cvik, zvyšování dovedností, rozvoj osobnosti…
• Jednorázové, sebezkušenostní aktivity, akce, setkávání 

dětí
• Příručku „Odcházející“ pro mladé lidi odcházející z dět-

ských domovů

Ohlédnutí za rokem 2012
• V roce 2012 službu využilo 37 klientů a proběhlo celkem 

406 setkání/služeb.
• Poradenské centrum pro klienty připravilo a realizova-

lo 11 víkendových pobytů zaměřených hlavně na rozvoj 
dovedností do života, 17 setkání skupin osobnostního 
rozvoje. Před prázdninami proběhl seminář zaměřený na 
finanční a dluhovou problematiku. Realizován byl také 
týdenní prázdninový pobyt na Šumavě spojený s vo-
dáckými aktivitami, turistikou a dalšími volnočasovými 
aktivitami. V rámci těchto aktivit pracovníci vybrali 120 
dotazníků vyjadřujících velkou spokojenost dětí se služ-

bami a činnostmi Poradenského centra a také s progra-
mem pobytů.

• Klienti pravidelně navštěvovali webové stránky www.otev- 
ridvere.cz, facebook a www.rajce.idnes.cz, kde si moh-
li prohlédnout fotografie z činnosti Poradenského cent-
ra a získat aktuální informace. S mnoha dětmi probíhal 
velmi častý kontakt právě prostřednictvím facebooku 
a také se touto formou na pracovníky obraceli klienti 
v navazujících službách, se žádostí o pomoc a rady.

• Pracovníci předali několik příruček „Odcházející“ a infor-
mačních materiálů mladým lidem, kteří opustili ústavní 
výchovu.

• Úspěšně byl ukončen 13. ročník sbírky Pomozte dětem 
Nadace rozvoje občanské společnosti, díky které Pora-
denské centrum získalo prostředky na svou činnost. 

• Ukončen byl také Individuální projekt Pardubického kra-
je na sociální služby, ze kterého Poradenské centrum 
čerpalo finanční prostředky.

• Pobytové aktivity Poradenského centra pro děti připra-
vovali Tomáš Potůček a Šárka Bryknerová, dále jim po-
máhaly svým laskavým přístupem psycholožka Eva Bře-
zinová, přátelské a šikovné pracovnice Lenka Burešová 
a Barbora Měrková. Moc jim všem děkujeme.

Formy činností dle zákona o sociálních službách, poskytovaných 
klientům Poradenského centra v roce 2012

Jednotlivé aktivity Poradenského centra dle frekvence setkávání 
s klienty

 pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při ob-
starávání osobních záležitostí: 
poradenství pro klienty, přípa-
dové konference (89)

 sociálně terapeutické činnosti: 
skupiny osobnostního rozvoje, 
individuální sociálně terapeu-
tické rozhovory, sociálně tera-
peutické hry… (114)

 výchovné, vzdělávací a akti-
vizační činnosti: každodenní 
kontakty na facebooku, te-
lefonu…, vzdělávací aktivity, 
volnočasové aktivity, rozvoj 
dovedností… (196)

 zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím: do-
provod, akce, ukázka instituce, 
výjezd... (7)

 skupiny osobnostního rozvoje 
(dvakrát za měsíc) (17)

 víkendové sociálně terapeutické 
pobyty (každý měsíc) (11)

 prázdninový sebezkušenostní 
pobyt (jeden za rok) (1)

 návštěvy klientů v terénu 
a v rámci individuálních setkání 
v Poradenském centru(pravidelně 
dle potřeb klientů) (70)

 akce – setkání před 
prázdninami (jednou až 
dvakrát za rok) (1)

 poradenství prostřednictvím 
facebooku, telefonu… (každý 
den) (306)

3. SLUŽBY SPOLEČNOSTI
3.6. Poradenské centrum 
 pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou
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Víkendový pobyt Lubná u Poličky

Sebezkušenostní 
prázdninový pobyt

na ŠumavěVíkendové pobyty na Seči

Víkendový pobyt v Praze

Kontaktní údaje:
Poradenské centrum
Novoměstská 960
537 01 Chrudim
Tel./fax: 469 625 121 
Mob.: 724 309 177
E-mail: poradna@pestalozzi.cz 
www.otevridvere.cz
Vedoucí služby: 
Mgr. Šárka Bryknerová

 „Tome a Šári, Leni a Evičko... ještě 
jednou bych vám šíleně moc chtěla 
poděkovat za krásný týden strávený 
s vámi a se super bandou lidiček. Jen 
škoda, že těchto společných skupinek 
je málo… Ale zase vím, jakou vám to 
dá šílenou práci to všechno dát do 
kupy, sponzoři atd. Ale i tak velké 
díky Vám všem čtyřem…“ 

(citace z facebooku)„Lepší zacházení jsem nezažil…“ 
(z dotazníku z víkendového pobytu)„A moc bych také chtěla poděkovat, 

že můžu jezdit na Pestalozzi, protože 
tam jsou také lidičky, kteří pro mě 
moc znamenají a jsou moje druhá 
rodina, které můžu kdykoliv věřit 
a taktéž mi vždycky pomáhají, a to 
i v těch nejhorších situacích. Všem 
vám moc děkuji…“ (citace z článku v časopise Zámeček)
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Jaké je poslání tohoto projektu?
Posláním ambulantní služby Sociální rehabilitace je po-
skytovat podporu lidem s absencí nebo dysfunkcí rodin-
ného zázemí, v tíživé rodinné či partnerské situaci tako-
vým způsobem, aby došlo ke zvýšení jejich soběstačnosti 
a dokázali tak lépe uspět v samostatném životě.

Pro koho je tento projekt určen?
Osoby, u nichž je snížena soběstačnost v základních život-
ních dovednostech:
• osoby zpravidla do 26 let věku, které opouštějí dětský 

domov, výchovný ústav, dům na půl cesty nebo jiné za-
řízení pro děti a mládež,

• dysfunkční rodiny s dětmi (rodiny s dětmi neúplné, roz-
vrácené či s přítomností patologie v rodině),

• oběti domácího násilí bez omezení věku.

Co Sociální rehabilitace svým uživatelům nabízí?
• Přímou krizovou intervenci.
• Poradenství v sociální oblasti.
• Psychosociální trénink a nácvik sociálních dovedností – 

nácvik konkrétních životních situací a orientace v nich, 
rozvoj schopností a dovedností vedoucích ke zkvalitnění 
života, nácvik zvládání péče o sebe, nácvik komunikač-
ních dovedností, podpora v oblasti partnerských vztahů, 

aktivní trénink dovedností, které souvisí s nástupem do 
práce, vedení, údržba domácnosti a osobních věcí, ná-
cvik vaření, tvoření struktury hospodaření s penězi, vý-
chovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

• Součástí ambulantní služby Sociální rehabilitace je i uby-
tovací služba (15 nových bytů, 2 + 1).

Poplatek za ubytovací služby je 3000 Kč/měsíc nebo 
100 Kč/den za dospělého klienta a 600 Kč/měsíc nebo 
20 Kč/den za dítě klienta.

Ohlédnutí za rokem 2012
• Služba Sociální rehabilitace je poskytována od 1. 1. 2012 

díky spolupráci města Chrudim s naší organizací, Cent-
rem J. J. Pestalozziho, o.p.s. Záměr projektu vychází ze 
skutečnosti, že uvedená cílová klientela funguje v běžné 
společnosti s velkými obtížemi a často z různých příčin 
selhává. Nabídka aktivit služby proto byla sestavována 
s ohledem na potřeby cílové skupiny. 

• V roce 2012 bylo podpořeno 74 klientů. Nejčastější za-
kázkou byly problémy s bydlením, dlouhodobá neza-
městnanost, nedostatek finančních zdrojů a zadlužení 
(exekuce), nedostatečné sociální kompetence a výchov-
né problémy u dětí.

• Velký zájem projevili klienti o ubytovací služby. Stabilní 

zázemí jim umožnilo za podpory odborného personálu 
dále řešit vlastní situaci. 

• U většiny klientů došlo ke stabilizaci životní situace ze-
jména za podpory terapeutického poradenství. Podaři-
lo se jim upevnit či získat základní sociální dovednosti, 
např. uspořádat si dluhovou situaci, vyřídit dávky hmot-
né nouze a navázat kontakty s původní rodinou. U vět-
šiny klientů byla nutná intervence při vedení domácnosti 
a hospodaření s penězi. Byly pořádány také skupinové 
aktivity, při nichž se učili asertivnímu jednání a zdravým 
vztahovým interakcím. K nácviku a upevnění pracovních 
dovedností využívali klienti ergoterapie v dílně ručních 
prací či na zahradě.

• Tři klienti byli podpořeni při pokračování a dokončení 
studia. Jeden klient byl zapojen do projektu „Život na 
zkoušku“, díky kterému zdarma získal rekvalifikační pří-
ležitost a následně i řidičské oprávnění.

• Během prvního roku existence služby se podařilo navá-
zat velmi dobrou spolupráci s řadou organizací a institucí 
(Městský úřad Chrudim, Úřad práce Chrudim, Péče o du-
ševní zdraví, Amalthea, SKP Centrum Pardubice, Šance 
pro Tebe, Dětské centrum Veská Sezemice, Magistrát 
města Pardubice ad.). Jsme vzájemně velmi rádi, že se 
nám podařilo této součinnosti docílit.

Cílová skupina
 muži (17)
 ženy (57)

Složení uživatelů dle cílové 
skupiny

 oběti domácího násilí
 klienti odcházející z ústavní 
výchovy

 dysfunkční rodina

Uživatelé dle formy služby
 ambulantní
 ambulantní včetně ubytování

3. SLUŽBY SPOLEČNOSTI
3.7. Sociální rehabilitace
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Kontaktní údaje:
Sociální rehabilitace
Malecká 613
537 05 Chrudim
Tel: 469 311 460
E-mail: sr.chrudim@pestalozzi.cz
www.pestalozzi.cz 
Vedoucí služby: 
Mgr. Romana Ponertová

 „Jsem rád, že mi služba SR 
umožnila udělat si rekvalifikační kurz 
na řidičský průkaz skupiny B, abych 
lépe nalezl práci.“

Martin

„Služba SR mi pomohla, abych se 
cítila bezpečně a po psychické stránce 
vyrovnaně.“

Magda

„Pracovnice mi pomohly s přípravou 
k závěrečným zkouškám na 
cukrářku, které jsem dobře zvládla 
a mám výuční list.“

TerezaK nácviku a upevnění pracovních dovedností 
probíhá pravidelně ergoterapie v dílně nebo 
na zahradě.

Klienti mohou využít také celou řadu kurzů, 

např. vaření.

Seminář

Individuální práce 

s uživatelkou služby 

v rámci sociálního 

poradenství.

Služba je poskytována 
ambulantně, je však možné 

využít i ubytovací službu, 
která je její součástí. 
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4. ZPRÁVA AUDITORA

Jednotlivé 
služby
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5. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
5.1. Rozvaha sestavená k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

AKTIVA Stav  
1. 1. 2012

Stav  
31. 12. 2012

A. STÁLÁ AKTIVA 4 552 4 357

I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 37 37

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

III. Dlouhodobý hmotný majetek 7 227 7 192

IV.  Dlouhodobý finanční majetek 664 664

V.   Oprávky dlouhodobému hmotnému majetku –3 339 –3 499

B. OBĚŽNÁ AKTIVA 4 205 4 783

I.   Zásoby 176 178

II.  Pohledávky 2 498 660

III. Krátkodobý finanční majetek 1 486 213

IV.  Přech. účty aktivní 45 3 732

ÚHRN AKTIV 8 757 9 140

PASIVA Stav  
1. 1. 2012

Stav  
31. 12. 2012

A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 5 137 5 175

I.  Jmění celkem 5 137 5 132

II. Výsledek hospodaření 0 43

B. CIZÍ ZDROJE CELKEM 3 620 3 965

I.  Krátkodobé závazky 3 155 3 603

II. Jiná pasiva 465 362

ÚHRN PASIV 8 757 9 140
  

Zdroje financování
 Poplatek za poskytovanou službu (2 %)
 Tržby (1 %)
 MPSV (4 %)
 Město Chrudim (3 %)
 Individuální projekt Kraje Vysočina (OP LZZ) (12 %)
 Dotace Pardubický kraj (3 %)
 Individuální projekt Pardubického kraje (OP LZZ) (69 %)
 Dary (6 %)
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5.2. Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

Činnost

hlavní hospodářská celkem

A. NÁKLADY 16 751 12 16 763

I.  Spotřebované nákupy celkem 2 236 10 2 246

Spotřeba materiálu 1 598 0 1 598

Spotřeba energie 638 10 648

II. Služby celkem 3 351 2 3 353

Opravy a udržování 381 0 381

Cestovné 108 0 108

Náklady na reprezentaci 4 0 4

Ostatní služby 2 858 2 2 860

III. Osobní náklady celkem 10 939 0 10 939

Mzdové náklady 8 270 0 8 270

Zákonné sociální pojištění 2 636 0 2 636

Zákonné sociální náklady 33 0 33

IV. Ostatní náklady celkem 30 0 30

Odpis nedobytné pohledávky 0 0 0

Dary 0 0 0

Jiné ostatní náklady 30 0 30

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

Odpisy dlouhodobě nehmotného 
a hmotného majetku 195 0 195

NÁKLADY CELKEM 16 751 12 16 763

Činnost

hlavní hospodářská celkem

B. VÝNOSY 16 688 118 16 806

I.  Tržby za vlast. výk. a zb. celkem 425 118 543

Tržby z prodeje služeb 425 118 543

II.  Ostatní výnosy celkem 10 0 10

Úroky 0 0 0

Jiné ostatní výnosy 10 0 10

III. Přijaté příspěvky celkem 834 0 834

Přijaté příspěvky (dary) 834 0 834

IV. Provozní dotace celkem 15 419 0 15 419

Provozní dotace 15 419 0 15 419

VÝNOSY CELKEM 16 688 118 16 806

C.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
PŘED ZDANĚNÍM –63 106 43

D.  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 
PO ZDANĚNÍ –63 106 43
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Evropská unie
Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby
Individuální projekt kraje Vysočina na sociální služby
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
MPSV ČR
Město Chrudim
Město Svitavy

Nadační fond J&T
Nadace VIA
Nadační fond Albert
Nadace ČEZ
NROS

Kand s.r.o.
Iveco Czech Republic, a.s.
TACO Chrudim s.r.o.
Vodárenská společnost Chrudim a.s.
MWV Svitavy s.r.o.
Václav Haubert - K.O.S.
Florasis s.r.o.
První zemědělská a.s. Tuněchody
Jánský - pojišťovací služby
ČEPS, a.s.
BK Pardubice a.s.
Habra s.r.o.
Paulus
GlaxoSmithKline, s.r.o.
Komtur security s.r.o.
SVITAP J.H.J. spol. s r.o.
VF Trading, s.r.o.

GIPSMONT spol. s r.o. CHRUDIM
Conductix-Wampfler s.r.o.
Alexandr Zlesák, DiS. - AZ COMPUTERS
Máša agency s.r.o.
S&CH TRADE CZ, s.r.o.
Avenier, a.s.

Vrančíková Martina
Řezníček Petr
Dana a Miroslav Ptáčkovi
Neubauer Václav
Martínek Radko 
Kadavý Alexandr
Novotná Monika
Skřivánková Markéta
Černá Eva
Morávková Pavla
Tvrdík Pavel
Kučerová Petra
Machálková Daniela
Němec Jiří
Vencálková Markéta
Nedbálková Lenka
Kučerová Irena
Klucká Eva
Ponertová Romana
Tvrdíková Zuzana
Blehová Iveta
Bryknerová Šárka
Potůček Tomáš
Vencálková Kateřina
Valtová Irena

Bartošová Tereza
Stuchlík Jan
Bartošková Drahomíra
Pochobradská Radka
Světlá Jana
Stuna Jiří
Šeda Michal
Matoušek Pavel
Dvořáková Martina
Kadavý Alexandr
Kocová
Freiwaldová Ivana
Čechová Ivana
Sochorová Petra
Habětínková Eva
Vinklerová Iva
Stehnová Ivana
Hrouzová Nikola
Ševčík Milan

6. Poděkování za pomoc a spolupráci 
v roce 2012



DMS PESTALOZZI
na 87 777 

Cena DMS je 30 Kč, Centrum J. J. Pestalozziho 
díky vaší pomoci obdrží 27 Kč. 

Můžete přispívat pravidelně každý měsíc po dobu 
jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru 
DMS ROK PESTALOZZI na číslo 87 777 

a každý měsíc Vám bude automaticky 
odečtena částka 30 Kč. 

Více na www.darcovskasms.cz

Máte-li zájem o spolupráci, obraťte se na nás.
Kontaktní telefon: 725 405 251

POMOZTE NÁM POMÁHAT

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.
P.O.Box 79, Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim

IČO: 259 18 974, Tel./fax: 469 623 083, 602 405 484
E-mail: pestalozzi@pestalozzi.cz, http://www.pestalozzi.cz

Česká spořitelna Chrudim
č. ú.: 2904903359/0800


