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1. ÚVODNÍ SLOVO
PaedDr. Pavel Tvrdík

ředitel Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s.

Stál jsem u zrodu naší organizace a jako správný rodič prožíval každé vývojové období se všemi radostmi, úspěchy i obavami.
Dnes je z ní dospělá 22letá slečna, která má dostatek zkušeností, aby byla schopna soustředit své síly tam, kde je jich potřeba.
Opětovně se nás i v tomto roce dotkla finanční krize. Myslím, že ji pocítili mnozí z nás, a víme, o čem je řeč. Každopádně naše
úsilí poskytovat dlouhodobě pomoc a jistotu našim klientům v kvalitě, kterou očekávají a potřebují, je bez potřebného
finančního zajištění obtížná věc. Ale jen tak to nevzdáme – vyhledáváme nové možnosti financování a pracujeme na nových
projektech. Z výsledků hospodaření je vidět, že se nám to daří.
V roce 2013 byla naše nezisková organizace podrobena opět mnoha kontrolám, při kterých nebylo shledáno jediné pochybení,
a to ani v kvalitě poskytovaných služeb, ani v hospodaření. O čem to hovoří? Jednak o tom, že neziskový sektor je rozhodně
jednou z nejkontrolovanějších oblastí, a jednak o vysoké profesionalitě našich zaměstnanců. Trvalý úspěch naší organizace
totiž stojí především na nich, bez jejich zkušeností a odborných znalostí by nebyl možný. Vážím si osobního nasazení všech
„svých lidí“, jejich lidského přístupu a poctivé práce často přesahující jejich povinnosti.
Těší mě přízeň a pochopení všech věrných dárců, kteří při nás stojí již řadu let, i nových sponzorů. Být podporovatelem
jakékoliv neziskové organizace, tváří či patronem, je dnes konečně chápáno jako prestiž a je úplně jedno, jestli jste nadnárodní
firma, známá osobnost nebo ten, kdo v pravou chvíli pošle DMS.
Významným úkolem naší slečny do dalšího roku je využití všech jejích možností a zkušeností k tomu, aby se i nadále profilovala
jako kvalitní nezisková společnost a místo, kde je profesionálně nabízena pomoc.
Dovolte mi poděkovat všem dárcům a partnerům za zájem o naši práci. Jsem potěšen, že nám v roce 2013 projevili svou
důvěru a doufám, že nám v roce následujícím svou náklonnost zachovají.
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2. O SPOLEČNOSTI
2.1. Řídící orgány
Správní rada:
Mgr. Vilma Prokelová,
předsedkyně správní rady,
marketingová manažerka

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

Bc. Petra Kučerová, ekonomka

Ing. Ivan Pištora, konzultant

Bc. Iveta Pluhařová, ekonomka

Mgr. Lenka Šedová,
probátorka a mediátorka

Dozorčí rada

Dům na půl cesty
Hrochův Týnec

Dům na půl cesty
Havlíčkův Brod
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Krizové centrum
Chrudim

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
www.pestalozzi.cz
Bankovní spojení:
Česká spořitelna Chrudim
č. ú. 2904903359/0800

Správní rada

Ředitel
společnosti
statutární orgán

Krizové centrum
Svitavy

Poradenské centrum
pro děti a mládež
s nařízenou ústavní
výchovou Chrudim

Azylový dům
Chrudim

Odborné sociální
poradenství
„Ambulantní péče“
Chrudim

www.pestalozzi.cz

2.2.

Historie společnosti

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

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

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

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

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

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

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

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

2000
Otevření druhého Domu na půl cesty v Hrochově Týnci.

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

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

2009
Služba DPC Hrochův Týnec získala Cenu kvality v sociální 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.

2013
Transformace ambulantní služby Sociální rehabilitace na
pobytovou službu Azylový dům.

2008
Přestavba Domu na půl cesty v Hrochově Týnci.
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MOMENTY V ROCE 2013
01

02

03

Transformace ambulantní služby Sociální rehabilitace na
novou pobytovou službu Azylový dům.

Pozvání do pořadu Českého rozhlasu „Rande s Jolanou
Voldánovou“.

Charitativní prodejní výstava v Praze.

07

08

09

Účast na akci pořádané Městem Chrudim Bezpečné
prázdniny.

V srpnu byla zahájena sbírka v OD Tesco Chrudim.
Výtěžek bude použit na podporu našich projektů.

Centrum J. J. Pestalozziho se spolupodílelo na prezentaci
města Chrudim při veřejné obhajobě v rámci projektu
Zdravé město a místní Agenda 21 pod patronací Světové
zdravotnické organizace.
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04

05

06

Spoluúčast Poradenského centra na akci NROS, která
opakovaně podporuje naši organizaci ze sbírky Pomozte
dětem. Obrázky spolu s životními příběhy našich klientů
byly součástí výstavy pro zaměstnance Raiffeisenbank.

Pro zefektivnění a udržení vysoké úrovně poskytování
služeb se zaměstnanci účastnili školení v oblasti Standardů
kvality sociálních služeb.

Setkání absolventů Poradenského centra s cílem ověřit,
jak se jim daří získané dovednosti uplatnit v životě.
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11

12

Krizové centrum ve Svitavách se podílelo na projektu
Mentorská asistence. Jedná se o preventivní volnočasový
program pro mládež, jehož principem je dobrovolný vztah
mezi dítětem a starším vrstevníkem tzv. mentorem.

Vedoucí Domu na půl cesty Iveta Blehová získala cenu
kvality v sociální péči. Cílem soutěže je každoročně
podporovat a morálně ocenit jednotlivce a instituce, které
se snaží vytvářet komfortní prostředí a stabilní zázemí
pro uživatele sociální péče.

Hráči basketbalového klubu JIP Pardubice podpořili Dům na
půl cesty v Hrochově Týnci nejen pozváním na zápas proti
NH Ostrava, ale také šekem. Finanční dar byl užit na vybavení domů.
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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 skupinám obyvatel v České republice. Organizace usiluje o znovuzařazení klientů do společnosti a zlepšení kvality jejich
života.

Předmětem činnosti obecně prospěšné společnosti je provozování Domů na půl cesty v Pardubickém kraji (Hrochův Týnec) a Kraji Vysočina (Havlíčkův Brod), Krizových
center v Chrudimi a ve Svitavách, Poradenského centra
pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou v Chrudimi, Odborného sociálního poradenství tzv. Ambulantní
péče v Chrudimi a Azylového domu 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 rozdílu 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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3. SLUŽBY SPOLEČNOSTI
3.1. Dům na půl cesty Hrochův Týnec
Jaké je poslání tohoto projektu?
Posláním pobytové služby Dům na půl cesty Hrochův Týnec je poskytovat odborným způsobem podporu mladým
lidem bez rodinného zázemí, aby dokázali lépe uspět v samostatném 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 situaci, která jim znemožňuje nebo ztěžuje vstup do samostatného 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

Kam klienti odcházeli
samostatné
bydlení
rodina
jiná sociální služba
ulice
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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.
Pobytová služba je poskytována zpravidla po dobu nepřesahující 1 rok.
Kapacita zařízení je 12 lůžek.
Ohlédnutí se za rokem 2013
Sedmnáctý rok poskytování služby Dům na půl cesty považujeme za úspěšný.
Služby využilo celkem 21 klientů, 12 mužů a 9 žen. Služba je poskytována mladým lidem v nepříznivé sociální situaci. Způsob poskytovaných služeb vychází z možností
a schopností klienta, které jsou průběžně prověřovány
a směřují k dosažení jeho cílů, které si stanovil v individuálním plánu. Předpokladem pro poskytování služby je
dobrovolnost a aktivní přístup k řešení vlastní situace.
V roce 2013 se téměř polovině klientů podařilo zapojit se
do ekonomického, sociálního a kulturního života „běžné“
společnosti a jsou schopni v rámci svých možností vést
samostatný život i s hendikepy, které si s sebou nesou.
Tito klienti dokázali správně využít dovedností a návyků,
které si osvojili během pobytu v DPC a které jsou součástí
procesu integrace do společnosti.
Ve spolupráci s o.p.s. IdeaHELP Žamberk byli podpořeni
4 klienti DPC, kteří v rámci projektu „Život na zkoušku“

Odkud klienti přicházeli
jiná sociální služba
výchovný ústav
dětský domov
rodina
ulice

získali osvědčení pro práci s křovinořezem, motorovou pilou a řidičský průkaz skupiny B. Součástí projektu byla
i finančně dotovaná pracovní místa na dobu 6 měsíců.
Projekt naplnil svůj cíl, podpořené osoby dosud pracují,
a to i po skončení projektu.
Sociální síť Facebook se v tomto roce stala významným nástrojem komunikace, prezentace a zpětné vazby.
Umožňuje kontakt se zájemci o službu, bývalými klienty,
dobrovolníky a sponzory.
Děkujeme paní Veronice Kokešové a basketbalovému klubu Pardubice za zájem, podporu a aktivitu, kterou projevili vůči našim klientům při osobních setkáních. Dále děkujeme za podporu rodičům z mateřské školy Rosničanda
sídlící v Rosicích nad Labem, kteří věnovali našim těhotným klientkám oblečení a vybavení pro děti.
Dobrovolníkem roku 2013 se stal pan Václav Sojma s nejvyšším počtem dobrovolnických hodin, kterými podpořil
náš dům na půl cesty. Vážíme si jeho dlouhodobé a nezištné pomoci.
Dům na půl cesty získal v roce 2013 již podruhé Cenu
kvality v sociální péči, tentokrát v kategorii Cena sympatie, která byla udělena vedoucí služby DPC Ivetě Blehové.
Vážíme si nominace i ocenění.

Poskytované služby
pomoc při hledání práce
a bydlení
pomoc při obstarávání
osobních záležitostí
pracovní dovednosti
sociální dovednosti

sociální poradenství
sociálně-terapeutické
činnosti
trénink dovedností
výchovné a vzdělávací
činnosti

www.pestalozzi.cz

Vzdělávací aktivity
jsou důležitým
nástrojem
pro rozvoj
psychosociálních
dovedností
a osobních
kompetencí.

Dům na půl cesty
nabízí svou pomoc
také těhotným ženám
a matkám s dětmi.
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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
nepřetržitě, ostatní služby v běžnou
pracovní dobu v pracovní dny.
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3. SLUŽBY SPOLEČNOSTI
3.2. Dům na půl cesty Havlíčkův Brod
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 samostatném 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 a psychologické poradenství
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• Sociální a pracovní dovednosti
• Trénink dovedností
• Ubytování
• Doprovázení
• Sociálně-terapeutické činnosti
• Výchovné a vzdělávací činnosti
• Pomoc při obstarávání osobních záležitostí
• Pomoc při hledání práce a bydlení

Cílová skupina
muži
ženy
děti
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Ohlédnutí za rokem 2013
• V roce 2013 podpořil Dům na půl cesty Havlíčkův Brod
celkem 23 klientů, resp. 12 mužů, 7 žen a 4 nezletilé
děti. Dvě z těchto dětí jejich maminky porodily právě
během pobytu v DPC HB.
• Klienti služby čerpali veškeré nabízené služby.
– Využívali pravidelných komunitních setkávání a individuálních schůzek s pracovníky v rámci sociálního
a psychologického poradenství. Učili se dovednostem spojeným s chodem domácnosti, hospodařením
s financemi, jednáním na úřadech, se zaměstnavateli
a v neposlední řadě se učili přebírat zodpovědnost za
svá rozhodnutí a jednání.
– Matky a partnerské páry si osvojovaly dovednosti spojené s péčí o dítě, aby co nejlépe zvládly své rodičovské
role.
– Pravidelně probíhaly vzdělávací semináře, jejichž cílem
bylo pomoci získat takové znalosti a dovednosti, které
klientům umožní vést plnohodnotný samostatný život.
– Nezaměstnaní klienti získávali pracovní návyky při ergoterapii v dílně ručních prací.
– Klienti byli podpořeni v trávení volného času zdravým
způsobem, např. na podzim proběhl výlet do přírody
spojený s houbařením a poznáním okolí Havlíčkova
Brodu.

Věková struktura
klientů
0–5 let
18 let
19 let
20–22 let
24 a více let

• Pracovníci Domu na půl cesty během roku 2013 spolupracovali s městskými úřady, úřady práce, soudy, lékaři,
policií, výchovnými ústavy a dětskými domovy, pojišťovnami, bankami, poštami, azylovými domy a dalšími
veřejnými službami, se kterými pomáhali klientům řešit
jejich složité sociální situace.
• V únoru 2013 byl v týdeníku 5+2 dny otištěn článek o fungování Domu na půl cesty a v září 2013 pak článek o mladé rodině, které se podařilo v Domě na půl cesty poprat
s nepřízní osudu a přes mnohá úskalí se osamostatnit.
• I v tomto roce bylo věnováno úsilí tomu, aby byla služba poskytována v příjemném, motivujícím prostředí. Za
aktivní spolupráce klientů byla vymalována a vytapetována chodba v jednom z bytů, byla zakoupena nová
předsíňová stěna a očalouněny vstupní dveře. Druhý byt
byl kompletně vymalován.
• K datu 31. 3. 2013 byl ukončen Individuální projekt Kraje Vysočina, ze kterého byla činnost DPC HB dva a půl
roku financována. Poskytování služby je od té doby závislé na prostředcích z MPSV a Kraje Vysočina. Z důvodu omezení rozpočtu došlo ke zrušení místa pracovníka
v sociálních službách.
• V říjnu 2013 proběhla v domě na půl cesty exkurze, kdy
byla služba představena chlapcům z Výchovného ústavu
Žďár nad Sázavou.

Odkud klienti
přicházeli
výchovný ústav
dětský domov
azylový dům
pěstouni
ulice
narozen v DPC

Kam klienti
odcházeli
rodina
partner/ka
známí/přátelé
bývalí pěstouni
jiná sociální služba
podnájem

www.pestalozzi.cz

„Pracovnice mi dokázaly pomoct
s hledáním práce a řešením naší
situace.“

muž, 24 let
„Určitě dobrý a kvalitní start do

života. Šance tu jsou, a je potřeba se
jich chytit.“

muž, 20 let
„Je dobře, že je tu DPC pro mladé

lidi, který nemají kam jít a neumějí
se postarat o sebe a své děti.“

žena, 23 let
„DPC je dobrý pro děti, co odcházej
z děcáku a nedokážou se o sebe
Přišli jako bezradný pár, odcházejí jako krásná,
sebevědomá rodina.

postarat, protože v děcáku za nás
dělaly všechno tety.“

žena, 19 let

Na podzim se uskutečnil
výlet do přírody spojený
s houbařením.

Klienti v rámci seminářů získávají praktické
zkušenosti a učí se starat o domácnost.

Nácvik pracovních dovedností
při pravidelné ergoterapii.
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3. SLUŽBY SPOLEČNOSTI
3.3. Krizové centrum Chrudim
Jaké je poslání tohoto projektu?
Krizová pomoc v Centru 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?
• Osoby v krizové situaci všech věkových kategorií – děti,
mládež, mladí dospělí, dospělí, senioři
• Oběti domácího násilí – děti, ženy, muži, senioři (přímé
i nepřímé oběti)
Služba není poskytována osobám, které by mohly jakkoli
ohrozit pracovníka.
Co Krizové centrum Chrudim svým uživatelům nabízí?
• Krizovou intervenci
• Komplexní sociálně-právní pomoc
• Psychoterapii
• Psychologické poradenství
• Psychologickou diagnostiku
• Asistovaný kontakt
• Zprostředkování kontaktu na další odborníky
• Doprovod k soudu či na úřady

Cílová skupina
muži (149)
ženy (275)
Z celkového množství klientů 424
bylo dětských klientů 43.
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Ohlédnutí za rokem 2013
• Krizové centrum umožnilo exkurzi žákům ZŠ, jejíž součástí bylo seznámení s tématem domácího násilí.
• V roce 2013 rovněž byly poskytnuty dva rozhovory pro
Český rozhlas, ve kterých pracovníci hovořili o poskytovaných službách, a to 21. 1. 2013 a 15. 2. 2013.
• Dále vyšel o naší činnosti dne 7. 2. 2013 článek v týdeníku 5 + 2 dny Chrudimsko a Svitavsko a dne 6. 3. 2013
článek v Deníku Chrudimsko.
• Krizové centrum se účastnilo akcí – Bambiriáda, Den dětí,
Veletrh Dnů zdraví v Chrudimi, Bezpečné prázdniny.
• Krizové centrum intenzivně spolupracovalo s dalšími
organizacemi a institucemi – oddělení sociálně-právní
ochrany dětí a oddělení prevence kriminality, Okresní
soud Chrudim, Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje, SKP centrum, Šance pro tebe, Péče o duševní
zdraví, Intervenční centrum, Azylový dům Chrudim, atd.
• Nadále probíhala spolupráce ve skupině Case managementu Chrudim.

Zastoupení klientů
jednotlivých služeb
Krizová pomoc (294)
Odborné sociální poradenství
(130)

Věková struktura klientů
nad 18 let (381)
do 18 let (43)

www.pestalozzi.cz
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Kontaktní údaje:
Krizové centrum
Štěpánkova 108
537 01 Chrudim
Tel./fax: 469 623 899

Akce

Den

dětí

v Ch
ru

dimi.

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

žena, 4
1 let

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

Bamb

iriáda

Chrud

im.

Herna, kde se odehrávají Asistované kontakty rodičů s dětmi.
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3. SLUŽBY SPOLEČNOSTI
3.4. Krizové Centrum Svitavy
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. Usiluje o znovuzařazení těchto osob do společnosti
a zlepšení kvality jejich života.
Pro koho je tento projekt určen?
• Osoby v krizové situaci všech věkových kategorií – děti,
mládež, mladí dospělí, dospělí, senioři
• Oběti domácího násilí – děti, ženy, muži, senioři (přímé
či nepřímé oběti)
Co Krizové centrum Svitavy svým uživatelům nabízí?
• Krizovou intervenci
• Komplexní sociálně-právní pomoc
• Právní poradenství
• Telefonické a internetové poradenství
• Psychologické poradenství
• Psychologickou diagnostiku
• Psychoterapii
• Mediační techniky
• Asistovaný kontakt
• Nácvik rodičovských dovedností
• Relaxace ve skupině

Cílová skupina
muži (151)
ženy (335)
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Ohlédnutí za rokem 2013
• V roce 2013 poskytlo Krizové centrum Svitavy pomoc
a podporu celkem 486 klientům. Služba byla poskytována bezplatně a klienti měli možnost řešit svá trápení anonymně. Nejčastěji se na nás obraceli s rodinnými
problémy a dluhovou problematikou.
• Pokračovalo se v realizaci projektu „Mentorská asistence“, jehož cílem je systematická pomoc a podpora
žákům s problémy s učením nebo přípravou na školní
vyučování. I v letošním roce se spolupracovalo s Unií
mentorů a Mgr. Hrdinkou. Společně se zorganizoval akcelerační víkend, tentokrát v DPC v Květné zahradě ve
dnech 11.–12. 10. 2013. Víkendu se zúčastnilo celkem
22 účastníků z řad mentorů, žáků a dobrovolníků.
• V rámci prevence se vykonávali buď ve škole, nebo
v prostorách naší herny besedy s dětmi na různá témata, která klienti či jejich vrstevníci řeší, například domácí
násilí, sebepoškozování či osobní bezpečí.
• Pracovnice Krizového centra ve Svitavách lektorovaly
přednášky „Zadluženost klientů a pomoc při podávání
návrhu na oddlužení“ na Krajském úřadě v Pardubicích
pro sociální pracovníky obcí Chrudimska a Svitavska
a „Finanční gramotnost a exekuce“ pro vzdělávací agenturu Benepal a.s. Pardubice.
• Na Burze filantropie ve Svitavách představilo Krizové
centrum projekt „Červená dluhům, zelená bezplatnému

Nejčastěji řešená problematika
rodinné problémy (152)
dluhová problematika (148)
právní (87)
osobní problémy (85)
domácí násilí (14)

oddlužení“. Podařilo se nám získat 6 000 Kč od města
Svitavy a 10 000 Kč od EVT Stavby s.r.o. Svitavy.
• Své služby Krizové centrum prezentovalo mimo jiné i na
Dni zdraví ve Svitavské nemocnici nebo na Veletrhu sociálních služeb v multifunkčním centru Fabrika.
• Krizové centrum se zapojilo do programu Múzování s Albertem. Tento program se uskutečnil v prosinci 2013
a nesl se v duchu vánoční atmosféry. Zábavný odpolední
program pro děti a dospělé probíhal na Náměstí Míru
a v prostorách krizového centra. Cílem projektu je propojit různé sociální světy.
• Krizové centrum intenzivně spolupracovalo s řadou institucí a organizací – Městským úřadem ve Svitavách,
konkrétně s koordinátorem prevence kriminality PhDr.
Stündlem, s odborem sociálně-právní ochrany dětí a sociálním odborem, Okresním soudem ve Svitavách, DPC
Květná zahrada, o.s. Bonanza, Azylovým domem pro
matky s dětmi ve Svitavách a Koclířově, Dětským centrem Svitavy, Pedagogicko-psychologickou poradnou ve
Svitavách, svitavskou nemocnicí, Územním odborem Policie ve Svitavách, Intervenčním centrem SKP Pardubice,
Mateřským centrem Krůček, základními a středními školami ve Svitavách.

Věková struktura klientů
do 18 let (71)
nad 18 let (415)

www.pestalozzi.cz

Návštěva u paní psycholožky nám

s dcerou velmi pomohla. Dcera, která
se mnou dříve sotva promluvila, se

Akcelerační víkend.

nyní s námi normálně baví a občas

dokonce strávíme i pěkné odpoledne.
Jedna návštěva stačila, abychom si

to trochu srovnaly a pochopily jedna
druhou. Děkuji.

žena, 40 let
Paní Bartošová mi pomohla se

vyhrabat s dluhů. Měl jsem exekuce,
chtěli mi vzít auto a další věci

z domácnosti. Díky včasné intervenci

sociální pracovnice se všechno dostalo
pod kontrolu a nyní pravidelně

splácím, snad mi to vydrží. Děkuji.

.

muž, 33 let

m
í s Alberte
Múzován

K paní Valtové docházím už delší

Akcelerační víkend ve dnech 11.–12. 10. 2013
Po slavnostním zahájení programu v Obřadní síni MěÚ za účasti starosty města Mgr. Davida Šimka a Mgr.
Jiřího Hrdinky z Unie mentorů následoval odjezd dětí a mentorů do DPC Květná zahrada, kde akcelerační
víkend tentokrát probíhal. Celý víkend byl organizován do pracovních bloků a workshopů. V úvodu probíhaly
seznamovací hry a inzerátová seznamka, na jejichž základě se utvářely dvojice mentor – žák. Součástí
víkendu byla očekávaná noční dobrodružná hra, při níž účastníky čekalo mnoho zkoušek a úskalí. Program
pokračoval v sobotu pracovním workshopem, kde činnost ve dvojicích výrazným způsobem posílila pocit
sounáležitosti a upevnila vztahy. Všichni účastníci si odnesli spoustu zážitků a nových dovedností.

dobu, má na mě vždy čas a pozorně
a obětavě mě vyslechne a pomůže

s tím, co zrovna potřebuji. Nemám
mnoho lidí, kterým bych se mohla

svěřovat, takže jsem ráda za tuto

možnost, moc mi pomáhá. Děkuji.

žena, 46 let

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,
ích

ciáln
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pá 7:30 – 14:30
nebo dle individuální dohody

Interakti
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3. SLUŽBY SPOLEČNOSTI
3.5. „Ambulantní péče“

Odborné sociální poradenství

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 situaci zvládnout tak, aby nedošlo ke konfliktu se společností
nebo ke zhoršení jejich stavu.
Pro koho je tento projekt určen?
Všechny věkové kategorie osob, které se ocitly v nelehké
životní situaci, kterou nedokáží sami řešit – sociálně znevýhodnění jedinci bez omezení věku, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby bez přístřeší,
osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče,
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách,
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti,
rodiny s dítětem/dětmi, senioři.
Služba není poskytována osobám, které jsou momentálně
pod vlivem návykových látek, dále pak osobám nevidomým a neslyšícím bez doprovodu tlumočníka.
Služba je poskytována bezplatně, na žádost uživatele
může být poskytována i anonymně.

Cílová skupina
muži
ženy
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Co Ambulantní péče svým uživatelům nabízí?
• Dluhové poradenství – pomoc při sepisování žádostí
o splátkové kalendáře, jednání s exekutory a věřiteli, informace o oddlužení apod., poskytování informací
o možnostech čerpání soc. dávek, pomoc s vyplňováním
formulářů, pomoc při vyhledávání práce a bydlení, základy práce s PC
• Zprostředkování kontaktu s právníkem a dalšími odborníky
• Pomoc při řešení náročných životních situací, nácvik sociálních dovedností – přijímací pohovor, telefonování
• Poradenství v oblasti vzdělávání – přednášky, semináře
• Doprovázení v obtížné a zátěžové situaci (např. k soudním jednáním, k odborníkům atd.), podpora při jednání
s úřady
Ohlédnutí za rokem 2013
• Služba AP byla poskytnuta 225 uživatelům (151 žen
a 74 mužů), dalších 119 žáků a studentů se zúčastnilo
preventivních přednášek s dluhovou problematikou.
• Novinkou v tomto roce bylo rozšíření nabídky seminářů
i pro žáky základních škol. Tato nabídka byla základními
školami využita a proběhly semináře pro žáky 8. a 9. tříd.

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

• V září 2013 byly proškoleny v dluhové problematice sociální pracovnice OÚ Pardubického kraje.
• Specifikem služby AP je komplexní poradenství pro
všechny věkové kategorie sociálně znevýhodněných
osob v oblasti dluhů, včetně exekucí a oddlužení, dále
pak pořádání preventivních přednášek na téma „Dluhová problematika“ pro základní školy, střední školy a učiliště. Další z našich specifičností je právní poradenství
(vypořádání SJM, návrhy na zastavení exekucí, psaní
návrhů na oddlužení, svěření dětí do péče, návrhů na
rozvod atd.).
• Naše služby vyhledávali lidé nejen z Chrudimi, ale
i z okolních obcí, kde takovýto druh poradenství není ve
službách zastoupen. Právě uživatelům z okolních obcí na
nás dávaly kontakt sociální pracovnice z obecních úřadů.
• Senioři, kteří naše služby také vyhledali, se dostávali do problémů s dluhy, ale také jsou v současné době
i oběťmi podvodných firem nabízejících výhodné nákupy
různého zboží atd. Sice již opadá zájem seniorů o předváděcí akce, ale podvodníci našli jiné cesty, jak se dostat
k důvěřivým lidem.
• Byla zpracována metodická příručka s dluhovou problematikou pro seniory.

Odkud klienti
přicházeli
Chrudim
okolní obce
U anonymních
klientů není místo,
odkud přišli, určeno.

Věková struktura
klientů
18–30 let
31–50 let
51–60 let
nad 60 let
U anonymních klientů
není věk určen.

www.pestalozzi.cz

Dobrý den,

besedy zaměřené na Dluhovou problematiku jsou pro nás i naše žáky velikým přínosem. Pro žáky představují
zdroj objektivních a pravdivých in-

formací, pro učitele jsou kromě toho
Seznámení dětí
z Poradenského
centra s druhy
exekucí.

vhodným doplněním učiva v předmětech matematika (finanční matematika), ekonomika a občanská nauka,

případně základy společenských věd.

Žáci se seznámili s řadou pojmů používaných v této oblasti, získali řadu
doporučení doprovázených příklady
z praxe, vědí, na co si dát pozor

Kontaktní údaje:

v případech půjček u bankovních či

Odborné sociální poradenství

nebankovních subjektů. Žáci získali

„Ambulantní péče“

velmi dobré a velmi potřebné infor-

Štěpánkova 108, P. O. Box 79,

mace o exekucích a jejich důsledcích.

537 01 Chrudim

Průběh besedy byl pestrý, protože se

Tel.: 469 623 896
olik
téma „K
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a
n
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in
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ta
o
ro
nná
ání d
Vyplňov , že utratí 3čle
etín.
s
ro
m
P
lí
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s
si my
kyně Z
íc“ – žá
za měs

výklad střídal s vlastní prací žáků.

Mob.: 724 837 218

Beseda byla zajímavá a poučná. Dů-

E-mail: ambulance@pestalozzi.cz
www.pestalozzi.cz
Kontaktní osoba: Monika Novotná
Otevírací doba:
po 7:30–17:00, út 7:30–15:30,

kazem zájmu žáků byly jejich dotazy.
Seminář
k exekucím
a oddlužení na
VOŠ Strojírenské
Chrudim.

S. Štencová – SPŠ Chrudim

st 7:30–17:00, čt 7:30–16:00,
pá 7:30–14:30
popř. dle individuální potřeby
uživatelů

Samostatn
á práce stud
entů SPŠ Ch
na téma „D
rudim při se
luhová prob
mináři
lematika“.

Prezentace služby na Bambiriádě 2013.

ětského
ětem z d
určený d
ř
á
in
m
se
dluhů“ „Prevence

domova.
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3. SLUŽBY SPOLEČNOSTI
3.6. NZDM – Poradenské centrum pro děti a mládež
s nařízenou ústavní výchovou
Jaké je poslání tohoto projektu?
Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní
výchovou v Chrudimi poskytuje poradenství, výchovněvzdělávací činnosti, jako jsou aktivity umožňující sebepoznání a porozumění druhým lidem, zvládání konfliktních situací, zlepšení komunikačních dovedností a aktivity
k naplnění volného času. Tyto služby jsou poskytovány
ohroženým a znevýhodněným dětem především v pardubickém regionu. Pomáhá připravovat děti z dětských
domovů a výchovných ústavů na samostatný život, vede
je k vlastní odpovědnosti a snaží se o to, aby se děti nedostaly do problémů, jako je například nedokončení školní
docházky.
Pro koho je tento projekt určen?
Poradenské centrum (PC) je určeno především pro děti
a mládež z dětských domovů a výchovných ústavů ve
věku od 10 do 26 let, které pocházejí převážně z pardubického regionu, ale také z regionů ostatních.
Co Poradenské centrum svým uživatelům nabízí?
• Poradenství prostřednictvím e-mailu, telefonu, Facebooku
• Individuální konzultace pro klienty v Poradenském centru 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 sociálně-terapeutická činnost – sociální výcvik, zvyšování dovedností, rozvoj osobnosti…
• Jednorázové, sebezkušenostní aktivity, akce, setkávání
dětí
• Příručku „Odcházející“ pro mladé lidi odcházející z dětských domovů
Ohlédnutí za rokem 2013
• Počet klientů dosáhl 40 v rámci spolupráce s 9 zařízeními
ústavní výchovy.
• Bylo uskutečněno 9 víkendových pobytů zaměřených
hlavně na rozvoj dovedností do života, v jejichž rámci
vybrali pracovníci přes 100 dotazníků, ve kterých děti
vyjadřovaly spokojenost se službami a činnostmi PC.
• V roce 2013 proběhly 4 mimořádné akce – návštěva úřadu práce, návštěva DPC Hrochův Týnec, seminář o dluhové problematice, akce pro absolventy.
• Došlo k 38 setkáním s dětmi v rámci návštěv v terénu
a ambulantně v PC.

Formy činností dle zákona o sociálních službách, poskytovaných
klientům Poradenského centra v roce 2013
pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
poradenství pro klienty, případové konference, spolupráce
s odborníky, navazující služby
sociálně terapeutické činnosti:
skupiny osobnostního rozvoje,
individuální sociálně terapeutické rozhovory, sociálně terapeutické hry…
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výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: víkendová
činnost, každodenní kontakty
na Facebooku, telefonu, vzdělávací aktivity, volnočasové
aktivity, rozvoj dovedností…
zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím: doprovod, akce, ukázka instituce,
výjezd, seminář

• Byl zrealizován týdenní prázdninový pobyt v Břehách
u Přelouče spojený s prohlídkou památek v Kutné Hoře,
turistikou, sebezkušenostními aktivitami a dalším volnočasovým programem.
• Uskutečnilo se 20 setkání skupin osobnostního rozvoje.
• Proběhlo celkem 410 setkání a 1070 kontaktů v rámci
všech forem činnosti.
• Dle statistiky děti využívaly www stránky PC – www.otevridvere.cz. Nejčastěji byly s pracovníky v kontaktu přes
oblíbený Facebook, na kterém jsou umístěny aktuální
informace, důležité odkazy a vzkazy.
• Byl ukončen Individuální projekt Pardubického kraje na
sociální služby, ze kterého Poradenské centrum čerpalo
finanční prostředky.
• Poradenské centrum změnilo během roku 2013 své sídlo, přestěhováno bylo z budovy s bezbariérovým přístupem v Novoměstské ulici v Chrudimi do budovy sídla
organizace ve Štěpánkově ulici č. 108.
• Poradenské centrum opustil pracovník Tomáš Potůček,
nadále však zůstal jako pracovník pro víkendovou činnost s dětmi.

Jednotlivé aktivity Poradenského centra dle frekvence setkávání
s klienty v roce 2013
skupiny osobnostního rozvoje
(dvakrát za měsíc)
víkendové sociálně terapeutické
pobyty (každý měsíc)
prázdninový sebezkušenostní
pobyt (jeden za rok)
návštěvy klientů v terénu
a v rámci individuálních
setkání v Poradenském centru
(pravidelně dle potřeb klientů)

akce – návštěva ÚP, DPC,
seminář o financích, akce pro
absolventy (čtyři akce za rok)
poradenství prostřednictvím
Facebooku, telefonu… (každý
den)

www.pestalozzi.cz

Prázdninový pobyt.

Víkendová činnost Seč.

Kontaktní údaje:
Poradenské centrum
Štěpánkova 108
537 01 Chrudim
Tel./fax: 469 625 121, 724 309 177
E-mail: poradna@pestalozzi.cz
www.otevridvere.cz
Vedoucí služby:
Mgr. Šárka Bryknerová
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Setkání s absolventy.

Víkendová činnost
Trpišov.
Víkendová činnost
Horní Bradlo.
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3. SLUŽBY SPOLEČNOSTI
3.7. Azylový dům
Jaké je poslání tohoto projektu?
Posláním služby Azylový dům v Chrudimi je poskytovat
podporu osobám bez rodinného zázemí, v tíživé rodinné
či partnerské situaci spojené se ztrátou bydlení tak, aby
došlo ke zvýšení jejich soběstačnosti a možnosti uplatnění
v samostatném životě.
Pro koho je tento projekt určen?
Služba je poskytována osobám od dosažení zletilosti maximálně však do 64 let věku. Jedná se o:
• osoby od 18–26 let věku, které opouští dětský domov,
výchovný ústav, dům na půl cesty nebo jsou bez rodinného zázemí,
• oběti domácího násilí,
• rodiny s dětmi neúplné, rozvrácené či s přítomností patologie v rodině.
Co Azylový dům svým uživatelům nabízí?
Pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních
záležitostí
• Přímou krizovou intervenci – sdílení své nelehké životní
situace
• Základní sociální poradenství
• Pomoc při řešení rozvodů, sporů o dítě, domácího násilí,
krizové bytové situace, problémů v rodině

Cílová skupina
muži
ženy

22

• Podporu při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
Pomoc při zajištění stravy
• Zajišťujeme podmínky pro samostatnou přípravu nebo
pomoc s přípravou stravy (v každé ubytovací jednotce
k dispozici vybavená kuchyň)
Poskytnutí ubytování
• Klienti jsou ubytováni v samostatných ubytovacích jednotkách (2+kk)
• Kapacita 30 lůžek (15 ubytovacích jednotek)
• Ubytovací jednotky jsou vybaveny nábytkem a zařízením běžným v domácnostech
Dále poskytujeme
• Aktivní nácvik pracovního procesu
• Rozvoj vlastních schopností a dovedností vedoucí ke
zkvalitnění života
• Terapeutické poradenství
• Vedení, údržba domácnosti a osobních věcí
• Nácvik vaření
• Vytvoření struktury hospodaření s penězi
• Pomoc při výchovných situacích
• Podpora při školních aktivitách dětí
• Nácvik komunikačních dovedností
• Rozšíření vzdělanosti a všeobecného přehledu

Složení uživatelů dle cílové
skupiny
oběti domácího násilí
klienti odcházející z ústavní
výchovy
rodiny s dětmi

Ohlédnutí za rokem 2013
Od 1. 2. 2013 se podařilo transformovat ambulantní službu Sociální rehabilitace na pobytovou službu Azylový dům.
Cílová skupina zůstala zachována.
V roce 2013 bylo podpořeno celkem 60 klientů, z čehož
49 klientů mělo trvalý pobyt na území Pardubického kraje.
U většiny klientů došlo ke stabilizaci jejich stávající situace, 92 % klientů vyjádřilo svoji spokojenost s poskytováním služby. Nejčastější zakázkou bylo zajištění zaměstnání a řešení návazného bydlení. Klienti také využívali
konzultací u terapeuta ke zmírnění svých psychických obtíží. Častým tématem byly v neposlední řadě i výchovné
problémy dětí.
Velkým úspěchem za uplynulý rok je, že se podařilo
u 68 % klientů zajistit po ukončení poskytování služby
odchod do vlastního bydlení. V dalších 26 % se klienti
vrátili do původních rodin, kde se podařilo znovunavázat
narušené vazby.
Službě Azylový dům byla udělena pochvala za vedení
a nastavení služby od zástupců Sociální komise města
Chrudim.

Kam uživatelé odchází
vlastní bydlení
původní rodina
jiná zařízení (ubytovna)
nesdělil/a

www.pestalozzi.cz

„Hlavní je to, že je tu pro nás
kolektiv lidí, který nás dokáže

vyslechnout, poradit, povzbudit.
Děkuji za dodání sil bojovat
a nevzdávat se.“

Monika

ečení.
Nácvik p

„Přišla jsem s dětmi, protože jsem

neměla kam jít, nevěděla jsem kudy

kam. Všichni mi moc pomohli, abych
si začala dávat život dohromady,

vyřídit rozvod, výchovu dětí, udržet
peníze pro domácnost.“

Hana
„Našla jsem zde bezpečí před

agresivním otcem své dcery, který

Relaxační a imaginativní techniky.

mě fyzicky i psychicky několikrát
napadl.“

Alena
Kontaktní údaje:
Azylový dům
Malecká 613
537 05 Chrudim
Tel.: 469 311 460/611, 725 719 028

Aktiv

ita r
od
s dě iče
tmi.

E-mail: ad.chrudim@pestalozzi.cz
www.pestalozzi.cz

„Služba Azylový dům mi přinesla
do života velmi mnoho nových

zkušeností, utvrzení v tom, že dokážu
spoustu věcí sama, a vědomí toho, že

mně nikdo neřekne „ty na to nemáš.“
Eva

Vedoucí služby:
Mgr. Romana Ponertová

ciální služby
ěsíc
ytování so
3 300 Kč/m
Ceník posk
110 Kč/den
a
Dospělá osob
i		
ěsíc
tětem/dětm
2 700 Kč/m
Rodič/e s dí
90 Kč/den
ěsíc
/m
Kč
0
90
č
- rodi
30 Kč/den
pělá osoba
- každé dítě
1 000 Kč/dos
kauce
Jednorázová
do AD
při nástupu

Nácvik pracovních a sociálních dovedností.

Skupinové
aktivity – Efektivní
rodičovství.
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4. ZPRÁVA AUDITORA

Jednotlivé
služby
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www.pestalozzi.cz

5. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
5.1. Rozvaha sestavená k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

Stav
1. 1. 2013

AKTIVA
A. STÁLÁ AKTIVA

Stav
31. 12. 2013

4 357

4 163

Dlouhodobý nehmotný majetek

37

37

II. Oprávky k jinému nehmotnému
dlouhodobému majetku

–37

–37

III. Dlouhodobý hmotný majetek

7 192

7 192

IV. Dlouhodobý finanční majetek

664

664

–3 499

–3 693

4 783

1 687

Zásoby

178

37

II. Pohledávky

660

87

III. Krátkodobý finanční majetek

213

1 544

IV. Přech. účty aktivní

3 732

19

ÚHRN AKTIV

9 140

5 850

I.

V.

Oprávky dlouhodobému hmotnému majetku

B. OBĚŽNÁ AKTIVA
I.

PASIVA

Stav
1. 1. 2013

Stav
31. 12. 2013

A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM

5 175

5 325

I. Jmění celkem

5 132

5 265

II. Výsledek hospodaření

43

60

B. CIZÍ ZDROJE CELKEM

3 965

525

I. Krátkodobé závazky

3 603

77

362

448

9 140

5 850

II. Jiná pasiva
ÚHRN PASIV

Zdroje financování
Poplatek za poskytovanou službu
Tržby
MPSV
Město Chrudim, Svitavy
Kraj Vysočina
Pardubický kraj
Individuální projekt kraje Vysočina (OP LZZ)
Individuální projekt Pardubického kraje (OP LZZ)
Dary

25

5.2. Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2013 (v tis. Kč)

Činnost
hlavní
A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
II. Služby celkem

18

celkem
15 892

hlavní
B. VÝNOSY

celkem

15 869

83

15 952

968

83

1051

83

1051

2 253

6

2 259

1 651

0

1 651

Tržby z prodeje služeb

968

602

6

608

II. Ostatní výnosy celkem

20

0

20

0

0

0

20

0

20

2 502

12

2 514

I. Tržby za vlast. výk. a zb. celkem

hospodářská

Úroky

Opravy a udržování

88

0

88

Cestovné

64

0

64

130

0

130

0

0

0

Přijaté příspěvky (dary)

130

0

130

2 362

IV. Provozní dotace celkem

14 751

0

14 751

14 751

0

14 751

15 869

83

15 952

Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem

2 350

12

Jiné ostatní výnosy
III. Přijaté příspěvky celkem

Provozní dotace

10 903

0

10 903

Mzdové náklady

8 259

0

8 259

VÝNOSY CELKEM

Zákonné sociální pojištění

2 612

0

2 612

-5

65

60

32

0

32

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
PŘED ZDANĚNÍM

21

0

21

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
PO ZDANĚNÍ

-5

65

60

Odpis nedobytné pohledávky

0

0

0

Dary

0

0

0

21

0

21

195

0

195

195

0

195

Zákonné sociální náklady
IV. Ostatní náklady celkem

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

Činnost

15 874

18

15 892

www.pestalozzi.cz

6. Poděkování za pomoc a spolupráci
v roce 2013
Evropská unie

Romana Rybová

Jaromír Suchánek

pan Kusý

Individuální projekt Pardubického kraje

Monika Koliščáková

Tomáš Potůček

paní Burešová

na sociální služby

Vladimír Bureš

pan Vinkler

Eva Kaufmanová

Individuální projekt Kraje Vysočina

Pavlína Solničková

Jitka Jiroušková

Jana Mošková

na sociální služby

Vladislava Dubánková

Markéta Vencálková

paní Švadlenková

Pardubický kraj

Petr Zvolský

Jakub Machačka

paní Kusá

Kraj Vysočina

Ladislava Holcová

Anna Zitová

paní Mašíková

MPSV ČR

Jiří Šurýn

Lucie Malátová

Město Chrudim

Soňa Holubová

Ondřej Pelikán

Zdeněk Svoboda

Město Svitavy

Jiří Zelený

Klára Koukolová

Markéta Skřivánková

Vilma Luňáčková

Iveta Blehová

M. Chlad

Stavební a pece, s.r.o.

Pavel Tvrdík

Romana Ponertová

Gipsmont, s.r.o.

Iva Vinklerová

Petra Kučerová

Morchella, s.r.o.

Ivana Freiwaldová

Ivan Pištora

EVT STAVBY, s.r.o.

Ivana Čechová

Jitka Kulihová

Iveco Czech Republic, a.s.

Drahoslava Bartošková

Václav Sojma

TACO Chrudim, s.r.o.

Šárka Bryknerová

paní Andrlová

Pears Health Cyber, s.r.o.

Irena Kučerová

Marta Svobodová

Jaroslav Bříza

Lenka Nedbálková

Alena Vařejková

BK Pardubice, a.s.

Radka Pochobradská

paní Vavřinová

NOWA INVEST, s.r.o.

Zuzana Tvrdíková

paní Maláčová

Kateřina Kubátová

Bindu, o.s.

Jiří Stuna

paní Korejtková

Dana Šťastná

Compak, s.r.o.

Monika Novotná

Jan Vencálek

Klepetko - Dostál – Probyt

Pavla Morávková

Angelika Totinová

PNS Grosso, s.r.o.

Petra Kučerová

paní Blahová

Michal Šeda

paní Králová

Jana Svetlá

paní Merhautová

Alexander Zlesák

paní Ježková

Svaz důchodců Pardubice

Lucie Andrejchová
paní Vobejdová
Lucie Mošková
Helena Koblížková
paní Vrbanová
Jana Holánková
M. Nekutová
Blanka Riegrová
Naďa Halbrštátová
Michaela Chlaňová
Ivana Kozlová
Veronika Kokešová
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POMOZTE NÁM POMÁHAT
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

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

