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Úvodní slovo
Rok 2019 byl dalším rokem našeho rozvoje a náročné práce. Otevřeli jsme mimo jiné nové Krizové centrum v Žamberku se třemi sociálními službami, spoluzaložili Asociaci poskytovatelů krizové pomoci, ale
také ukončili poskytování služby Domu na půl cesty v Hrochově Týnci. Ten již přestal naplňovat svůj účel,
proto jsme naši snahu přesunuli jinam. Navýšení mzdových tarifů a nižší státní dotace spustily v mnohých
neziskových organizacích vlnu propouštění či uzavírání služeb. U nás se tak nestalo především díky usilovné práci a získané podpoře od nadací a nadačních fondů. Děkuji všem dárcům, jejichž jména najdete
na str. 43 této zprávy.
Každá výroční zpráva za daný rok se píše vždy v prvním pololetí roku následujícího. Toto úvodní slovo je
tedy psáno na jaře roku 2020, v roce „koronaviru“, který zásadně změnil fungování nejen v naší organizaci, ale také myšlení, chování a jednání celé společnosti. Proto považuji za důležité o tom psát. Strach,
nejistota a izolace ochromily na chvíli celou zemi. Jsem pyšný na naše zaměstnance v pobytových, ambulantních i terénních službách, kteří obětavě pracovali v rouškách, ochranných štítech, rukavicích. Nikdo
neodmítl pracovat, i když patřil do ohrožené skupiny z důvodu věku, zdravotního stavu nebo těhotenství.
Pandemie ukázala sílu našich pracovních týmů i neziskových organizací obecně. Ty v maximální míře
spolupracovaly na výměně zkušeností, redistribuci ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků atd.
Ukázalo se, jak funkčně a flexibilně jsou naše sociální služby schopné reagovat na potřeby lidí, přizpůsobit
metody práce a pomoci aktuálním podmínkám, poskytovat nezbytnou pomoc a informace, šít roušky, vytvářet potřebné dokumenty, udržovat prostory bezpečné atd. Krize prověřila, jak nezbytná je naše pomoc.
Ani v nejrizikovějších měsících koronakrize jsme nepřestali poskytovat všechny naše služby. Díky krizi jsme
se naučili a dozvěděli mnoho nového o sobě i o nás. Dokážeme pomáhat v těžkých podmínkách, na úkor
vlastního komfortu, bez ohledu na předepsanou pracovní dobu, peníze, zdraví.
Rok 2019 pro nás byl náročný, ale ve srovnání se začátkem roku 2020 jsem si uvědomil, že bychom si měli
vážit více toho, co mnohdy považujeme za samozřejmost.

PaedDr. Pavel Tvrdík
ředitel Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s.

Děkuji všem kolegům v naší organizaci za to, že mě znovu přesvědčili o tom, jak vysoce profesionální
a zároveň lidští jsou.

3

Profil společnosti
Centrum J. J. Pestalozziho je již 27 let spolehlivou a stabilní neziskovou organizací, která poskytuje komplex služeb
pro děti, mladé lidi, dospělé i seniory v Pardubickém kraji a Kraji Vysočina.

Jan Jindřich Pestalozzi, jedna z nejvýznamnějších
postav moderní světové pedagogiky. Zakladatel
sirotčinců pro opuštěné děti. Hlavním cílem jeho
myšlenek bylo „posilovat člověka“ a přinést mu
jen to, „co mu může pomoci“.

Cílem je přispět ke zlepšení kvality života klientů, kteří jsou v situaci, se kterou si sami neumí poradit.
Posláním Centra J. J. Pestalozziho je poskytovat pomoc a podporu ohroženým a znevýhodněným lidem.
Největší devízou společnosti je tým zkušených odborníků, kteří jsou zárukou kvality, bezpečí a diskrétnosti.

Šťastný je ten, kdo dokáže najít
rovnováhu mezi svými touhami
a možnostmi.

Správní rada:
Mgr. Vilma Prokelová, předsedkyně správní rady, pedagožka
Ing. Petra Kučerová, ekonomka
Ing. Iveta Pluhařová, ekonomka

J. J. Pestalozzi

Struktura organizace

Dozorčí rada:
Mgr. Iveta Blehová, předsedkyně dozorčí rady, metodička
Ing. Ivan Pištora, konzultant
Mgr. Lenka Šedová, probátorka a mediátorka
Statutární orgán:
PaedDr. Pavel Tvrdík, ředitel
Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
IČO: 259 18 974
Tel.: 469 623 083,
602 405 484
Datová schránka: xx7yry4
E-mail: pestalozzi@pestalozzi.cz,
pavel.tvrdik@pestalozzi.cz
Web: www.pestalozzi.cz
Bankovní spojení: č. ú. 2904903359/0800
Česká spořitelna, a.s.
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DOZORČÍ RADA

Krizové centrum
Žamberk

Krizové centrum
Svitavy

SPRÁVNÍ RADA

Ředitel společnosti,
statutární orgán

Krizové centrum
Jihlava

Azylový dům
Chrudim

Poradenské centrum
pro děti a mládež
Chrudim

Krizové centrum
Chrudim

Dům na půl cesty
Havlíčkův Brod

UŽ 27 LET JSME TU PRO VÁS
27 let pomoci / 27 let zkušeností / 27 let spolupráce

A táhneme to s vámi dál...

Milníky „Pestalozzi“
1992–2019
1992

Zakládáme neziskovou organizaci pod názvem
Nadace Návrat se sídlem v Hrochově Týnci.

1994

Měníme název organizace
na Nadaci J. J. Pestalozziho.

1996

Otevíráme v Hrochově Týnci 1. Dům na půl cesty
v České republice.

1999

Transformujeme nadaci na obecně prospěšnou
společnost Centrum J. J. Pestalozziho.
Sídlo se přesouvá do Chrudimi.

2000

Stavíme nový Dům na půl
cesty v Hrochově Týnci.

2001

Rozšiřujeme Dům na půl cesty
o další rodinný domek.

2001

Otevíráme Dětské krizové
centrum v Chrudimi.

2004

V Havlíčkově Brodě zahajujeme provoz
Domu na půl cesty, prvního na Vysočině.

2004

Dětské krizové centrum v Chrudimi se mění
na Krizové centrum.
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2005

Vzniká Poradenské centrum pro děti a mládež
v Chrudimi.

2007

Získáváme pověření k výkonu sociálně právní
ochrany dětí.

2008

Získáváme významné ocenění – Cenu kvality pro
poskytovatele sociálních služeb pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením.

2009

V rámci Krizového centra v Chrudimi nabízíme 2 nové
služby: Odborné sociální poradenství
a Asistovaný kontakt.

2010

Otevíráme Krizové centrum ve Svitavách.

2010

Dům na půl cesty v Havlíčkově Brodě rozšiřuje
kapacitu, otevíráme nový byt.

2010

Stáváme se členy Koalice
nevládek Pardubicka – KONEP.

2012

Odborné sociální poradenství je nově nabízeno také
v Krizovém centru Svitavy.

2012

V Chrudimi zahajuje svoji činnost nová služba
Sociální rehabilitace.

2013

Ambulantní služba Sociální rehabilitace se mění
na pobytovou službu Azylový dům Chrudim.

2013

Získáváme akreditaci od Ministerstva spravedlnosti
pro poskytování pomoci obětem trestných činů.

2015

Stáváme se členem
Asociace Dítě a Rodina, z.s.

2015

Otevíráme další Krizové centrum, tentokrát
v Jihlavě.

2017

Ministerstvo spravedlnosti ČR nám uděluje akreditaci
pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.

2018

Vyhráváme 1. místo mezi poskytovateli služeb pro děti
a získáváme další Cenu kvality.

2019

Končí služba Dům na půl cesty
Hrochův Týnec.

2019

Spoluzakládáme Asociaci poskytovatelů
krizové pomoci.

2019

Rozjíždíme zatím naše poslední Krizové centrum
ve městě Žamberk.

„Pestalozzi“ v momentech roku 2019
Poradenské centrum v přímém
přenosu České televize

Cena Fóra dárců

Otevření nového Krizového centra
v Žamberku

Na Velikonoční pondělí (22. 4. 2019) byl v přímém
přenosu České televize „Kuře – Pomozte dětem“ vysílán
rozhovor s vedoucí Poradenského centra Bárou Měrkovou.
Součástí pořadu byl také medailonek natočený v našem
Poradenském centru pro děti a mládež, díky kterému
měli diváci možnost se blíže seznámit nejen s aktivitami,
které jsou dětem z dětských domovů a výchovných ústavů
v rámci této služby nabízeny, ale i s životním příběhem
kluka, který má díky naší podpoře větší šanci v životě uspět.
Televizní program byl nabitý známými osobnostmi jako
je Lucie Bílá, Miro Žbirka, O5 a Radeček, Bára Basiková,
Václav Noid Bárta či skupina Lake Malawi. Celým pořadem
provázela Jolana Voldánová. Pořad odstartoval sbírkový
Peříčkový týden, který již tradičně v rámci projektu „Kuře –
Pomozte dětem“ pořádala Nadace rozvoje občanské
společnosti ve spolupráci s Českou televizí. Patronka
projektu Marie Doležalová s Poradenským centrem během
roku 2019 opakovaně spolupracovala.

Výroční zpráva Centra J. J. Pestalozziho za rok 2018 získala
cenu Fóra dárců. Byla vybrána jako druhá nejzajímavější
práce mezi neziskovými (nefiremními) organizacemi
v oblasti komunikace veřejně prospěšných projektů.
Odborná komise měla nelehkou práci, jelikož se letošního
ročníku zúčastnilo více než 200 veřejně prospěšných
projektů. O to více se stříbrného místa vážíme.
Slavnostní předávání Cen Fóra dárců se konalo
28. listopadu 2019 v Prague StartUp Market v pražských
Holešovicích. Akci moderoval Martin Tyburec z České
televize. Mezi oceněnými v oboru Komunikace a Sbírky
byly mimo jiné i Linka bezpečí, Nadace Partnerství,
Nadační fond Kapka naděje, Armáda spásy v České
republice, Nadace O2, Nadace ČEZ. Speciální cenu poroty
získal Leoš Mareš za #DobroDen. Jsme rádi, že byla naše
organizace oceněna a můžeme se postavit do řady vedle
těchto významných jmen.

Dne 1. 1. 2019 bylo na základě poptávky ze stran pracovníků OSPOD a městských úřadů v regionu Orlicka otevřeno
nové Krizové centrum v Žamberku. Jeho zřízení umožnilo
občanům daného regionu využívat služby krizové pomoci,
odborného sociálního poradenství a podpory rodin v péči
OSPOD. Tyto služby zde zcela chyběly, což zvyšovalo riziko
sociálního vyloučení lidí v nepříznivé sociální situaci. Více
na straně 34.

Zdroj: NROS

Zdroj: Fórum dárců

Ukončení služby DPC HT
Dne 1. 1. 2019 byla zrušena služba Domu na půl cesty
v Hrochově Týnci. K uzavření došlo na základě rozhodnutí
vedení organizace, které v dané době vnímalo tuto službu
v Pardubickém kraji jako nadbytečnou. Služba byla
koncipována pro děti z dětských domovů a výchovných
ústavů, které ji však již téměř nevyužívaly. Dařilo se jim po
ukončení ústavní výchovy zařadit se do společnosti i na
trh práce. Praxe ukázala, že Dům na půl cesty nebyl svým
nastavením a principy vhodný pro jinou cílovou skupinu.
Služba pozbyla svého účelu a proto byl první Dům na půl
cesty v České republice po 23 letech uzavřen. Finanční
a lidské zdroje byly využity na jiné projekty, které vedení
organizace vnímalo jako potřebné a efektivní.
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Řekli o nás

Ing. Pavel Šotola

Pavel Štěpánek

Mgr. Pavel Franěk

radní Pardubického
kraje pro sociální věci
a neziskový sektor

místostarosta města
Chrudim, v jehož gesci
je odbor sociálních věcí

náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro sociální věci
a nestátní neziskové
organizace

Centrum J. J. Pestalozziho a jeho komplex služeb pro
rodiny v krizi vnímám jako spojení smysluplné práce
a velké píle všech zaměstnanců organizace. V Centru
J. J. Pestalozziho to je především o lidech. Díky jejich
dobrým nápadům, individuálnímu přístupu ke klientům
se dynamicky rozvíjí a posouvá dál. Organizace vykazuje
vysokou četnost účinné a efektivní pomoci uživatelům
služby, a to především proto, že dbá na vytváření
důvěryhodnosti vztahů mezi uživateli a pracovníky. Výsledky
a úspěchy Centra jsou v souladu s veřejným závazkem,
a to především s posláním a principy organizace.
Demografická proměna společnosti, nárůst administrativy,
náročnost na vzdělání zaměstnanců, nejistota zdrojů
financování spolu s nekoncepčností dlouhodobé sociální
politiky státu nejsou příliš povzbudivé. Proto si velmi vážím
všech, kteří se spolupodílejí na činnosti Centra, a děkuji
jim především za jejich lidskost, se kterou přistupují ke
klientům, kteří se na ně obracejí v nelehkých životních
situacích.
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Práce, kterou každoročně Centrum J. J. Pestalozziho
nejen pro Chrudim odvádí, je často neviditelná, přesto
nesmírně důležitá. Kdyby totiž nebyla odvedena, teprve
poté to bude ve společnosti znát. Ovšem negativně.
Takové bývá specifikum sociálních služeb, ty proto mají
v dnešní společnosti nezastupitelné místo a hrají v ní
nezastupitelnou úlohu. Díky obětavé a trpělivé práci
zaměstnanců této organizace se daří zmírňovat, či ještě
lépe předcházet jevům, jako jsou nezaměstnanost,
bezdomovectví, prostituce, rozpady rodin a další
nepříznivé situace, které často dovedou člověka až na
samý okraj společnosti. Nezřídka bývají tyto služby
posledním pojítkem se společností, poslední možností
odrazit se ode dna a vrátit se zpět do běžného života. Velmi
si této obětavosti vážím a jsem si vědom, že tito pracovníci
jsou často pod nepříjemným tlakem, který na ně mohou
nepříznivé životní osudy jejich klientů vytvářet. Navíc
vzhledem k nepříliš vysokým odměnám za tuto práci je
nesporné, že ji odvádí celým svým srdcem a s ušlechtilým
osobním přesvědčením s cílem usilovného utváření vztahů
mezi lidmi, čímž pokračují v odkazu J. J. Pestalozziho. Za
to jim po právu náleží společenské uznání a vděk.

Centrum J. J. Pestalozziho dlouhodobě plní v Kraji
Vysočina nezastupitelnou roli, protože jako jediný
poskytovatel provozuje služby Krizové centrum a Dům
na půl cesty. Pomáhá těm, kteří prožili nějaké závažné
trauma – úmrtí v rodině, nehodu, úraz nebo se stali obětí
trestného činu. Věnují se také pomoci mladým lidem, kteří
vyrostli například v dětském domově.
Na Krizové centrum se v loňském roce měsíčně obracelo
37 až 61 klientů. Představuji si jejich bezradnost, šok
z prožité situace, strach z budoucnosti anebo jak trpí ztrátou
někoho blízkého. V takové situaci je někdy rychlá pomoc
odborného týmu terapeuta, psychologů a sociálního
pracovníka tím nejdůležitějším, aby prožitá situace
neměla pro další život katastrofální důsledky. Važme si
proto pomoci, kterou kolegové z Centra J. J. Pestalozziho
poskytují.

„Pestalozzi“ – učící se organizace
(metoda rozvoje organizace)

Stát se učící se organizací znamená:
- rozvíjet organizační kulturu s důrazem kladeným na jednotlivce, týmovou
spolupráci, systémové myšlení,
- hledat problémové oblasti a příčiny, které tvoří bariéry k dosahování lepších
výsledků,
- hledat, kde je potřebné a zároveň možné zlepšit procesy učení se a rozvoje,
- integrovat vzdělávání do každodenních činností jednotlivců i týmů,
- zajímat se o vztahy,
- učit se experimentováním, získanou praxí, pozorováním,
- slučovat teorii a praxi,
- hledat nepsaná pravidla a postupy, které ve společnosti existují a které
pracovníci akceptují a dodržují,
- přehodnocovat stávající postupy, zavádět nové a zapojovat do těchto procesů
všechny zaměstnance.

„Pestalozzi“ stále hledá a nastavuje nové způsoby řízení kvality a efektivity sociální práce,
které umožní dosahovat lepších výsledků, neopakovat chyby, být konkurenceschopní
a pružněji reagovat na změny vnějšího i vnitřního prostředí. Jedná se o proces, který
nikdy nekončí, proto nikdy nebudeme moci říci, že máme „hotovo“.
V roce 2019 jsme začali spolupracovat se společností SocioFaktor, která nám pomáhá
hledat a nastavovat nové koncepty řízení kvality a efektivity sociální práce. Děkujeme za
zařazení do jejich projektu a pomoc.

„V roce 2019 se na nás obrátilo vedení Centra J. J. Pestalozziho s žádostí zapojení se do inovačního projektu, který
je zaměřen na zvyšování kvality sociálních služeb. Dohoda
byla rychlá, protože CJJP splňovalo důležité předpoklady
pro účast v projektu: ochotu zvyšovat systematicky kvalitu
služby, a to nad rámec stávající legislativy za použití inovativních metod. CJJP přistoupilo na návrh jít cestou zavádění konceptu učící se organizace, na které je pracovníci
SocioFactoru metodicky dlouhodobě doprovází.
Od samotného počátku je vzájemná spolupráce postavena
na otevřeném jednání, zodpovědném přístupu pracovníků organizace a jejich odhodlání měnit službu k lepšímu.
Organizace se podrobila analýze vnitřních procesů, vedení
zapojuje do realizace změn zaměstnance na všech úrovních, nebojí se podrobit kritice zaběhnutá řešení a navrhovat nová.
Centrum J. J. Pestalozziho má odhodlání, trpělivost a zároveň zdravé sebevědomí stát se učící se organizací, která
systematicky zvyšuje kvalitu svých služeb, naslouchá potřebám svých klientů a staví na profesionalitě a loajalitě
svých zaměstnanců.“
PhDr. Daniel Topinka, Ph.D., jednatel
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Dobrovolníci a veřejná sbírka
Dobrovolníci
Do pomoci organizaci se v roce 2019 zapojilo 214 dobrovolníků (8 na dobrovolnickou
smlouvu, ostatní v rámci veřejné sbírky). Celkem naší organizaci věnovali 1 520 hodin
dobrovolnické práce. Všem moc děkujeme.

Veřejná sbírka
Naše společnost má od roku 2015 povolení k pořádání veřejné sbírky na dobu
neurčitou pod čj. KrÚ 27092/2015. Jejím účelem je získání finančních prostředků na
činnost odborných pracovníků zajišťujících sociální služby společnosti a provoz Centra
J.J.Pestalozziho. Sbírka probíhá nejčastěji prostřednictvím pokladniček, které zapečetí
a následně rozpečetí zástupce Městského úřadu v Chrudimi. V den rozpečetění se
vybrané peníze vloží na sbírkový účet organizace. Krajský úřad Pardubického kraje
každoročně zkontroluje, zda byl výtěžek sbírky použit v souladu s účelem sbírky.

Knoflíkový týden
Každoroční sbírka Knoflíkový týden proběhla ve dvou termínech ve městech Chrudim,
Jihlava, Svitavy a Havlíčkův Brod. Cílem akce bylo prostřednictvím dobrovolníků v ulicích
vybrat do zapečetěných pokladniček finanční prostředky na podporu služeb, které naše
organizace klientům poskytuje.
V jarním kole se podařilo od dárců získat 69 050 Kč, v podzimním kole 84 007 Kč.

Celkem v roce 2019 bylo v rámci knoflíkové sbírky získáno 153 057 Kč.
V roce 2019 byla sbírka řádně vyúčtována, dle vyjádření Krajského úřadu Pardubického
kraje v protokolu č. 51/2019 bez závad, stejně jako v předchozích letech.
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Děkujeme dárcům za jejich solidaritu a štědrost.
Dále děkujeme zaměstnancům Call Centra Vodafone Chrudim a firmy Vivantis Chrudim
za uspořádání sbírky v jejich firmě.
Za ochotu, čas a pomoc při sbírce děkujeme dobrovolníkům z:
Gymnázia Josefa Ressela Chrudim
Gymnázia Havlíčkův Brod
Střední odborné školy sociální u Matky Boží Jihlava
Střední odborné školy a středního odborného učiliště obchodu a služeb Chrudim
Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod
Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
Základní školy Náměstí Míru Svitavy
ústavu Fokus Vysočina
a partnerům sbírky:
Nadační fond Albert
Majáles Pardubice
Klub OKO Havlíčkův Brod
Kadeřnictví Na Kolečkách Havlíčkův Brod
Středisko kulturních služeb Svitavy
Grafis Trojovice
Vodní ráj Jihlava
Vysočina Fest
RENGL, s.r.o.
Vivantis Chrudim
Obchodní dům Tesco Jihlava

Podpořte nás i vy

Je mnoho těch, kteří na pomoc čekají.

200 Kč

500 Kč

1 000 Kč
Foto: Gabriela Valentová

„Pestalozzi“ v číslech
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2015

2016

2017

2018

2019

let existence společnosti

23

24

25

26

27

pracovníků/odborníků

72

81

85

85

84

poskytovaných služeb

7

9

9

9

12

měst, kde pomáháme

5

5

5

5

5

krajů, kam naše služby sahají

2

2

2

2

2

klientů v ambulantních službách

1 627

1 851

1 689

1 852

2 111

klientů v pobytových zařízeních

110

118

116

115

82

konzultací s klienty

12 370

13 504

12 757

12 940

14 418

zdrojů financování

79

137

85

112

98

příjem společnosti

18,00 mil

20,07 mil

22,62 mil

27,20 mil

32,69 mil

Foto: Gabriela Valentová

Struktura poskytovaných služeb*

poskytovaná služba
středisko
Krizové centrum

Krizová pomoc
Odborné sociální
poradenství
Podpora rodin
v agendě OSPOD

Chrudim

Azylový dům

Azylový dům

Poradenské
centrum pro děti
a mládež

Sociální
rehabilitace
Krizová pomoc

Svitavy

Krizové centrum
Odborné sociální
poradenství

sociální služby
Jihlava

Krizové centrum

Krizová pomoc

Havlíčkův Brod

Dům na půl cesty

Dům na půl cesty
Krizová pomoc

Žamberk

Krizové centrum

Odborné sociální
poradenství
Podpora rodin
v agendě OSPOD

* Dle zákona č. 108/2006 Sb., nebo zákona č. 359/1999 Sb.
Pracovníci pracují dle etických kodexů dané služby, sociálních pracovníků ČR, psychologické profese nebo psychoterapeutické práce.

včetně Asistovaného
kontaktu
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Chrudim
Centrum
J. J. Pestalozziho

Statistika služeb poskytnutých v Chrudimi v roce 2019
„Petalozzi“ působí v Chrudimi od roku 1999, tedy

Nabízíme celkem

5

21

let.

služeb.

V roce 2019 jsme v Chrudimi pomohli celkem 1 187

osobám a poskytli jim 7 203

Ambulantní služby
1051 osob

154
lidí využilo služby
anonymně

konzultací.

Dospělých
872
Využití
jednotlivých forem
služeb

Počty klientů
Terénní služby
70 osob

Dětí
315

Pobytové služby
66 osob
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Krizové
centrum
Chrudim
Adresa: Štěpánkova 107-108,
537 01 Chrudim
Vedoucí služby: Mgr. Lenka Svobodová
Telefon: 725 838 213, 469 623 899
E-mail: kc@pestalozzi.cz,
lenka.svobodova@pestalozzi.cz
Web: www.pestalozzi.cz

Provozní 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
popř. dle potřeb po domluvě mezi
uživatelem a pracovníkem v akutních
případech.
MĚSTO CHRUDIM

Aktivity projektu Podpora rodin
v agendě OSPOD jsou podpořeny
z dotačního programu Rodina

OBEC KLEŠICE

Grantový program Nadace rozvoje
občanské společnosti, financovaný
z prostředků The VELUX Foundations

Do Krizového centra Chrudim může
člověk přijít, když:
- je v obtížné situaci a neví, jak ji řešit,
- rozvádí se a chce řešit péči a výchovu dětí,
- je obětí trestného činu (včetně domácího násilí),
- má dluhy, jejichž splácení nedokáže sám řešit,
- řeší vážné onemocnění nebo úraz,
- má v rodině narušené vztahy,
- jsou v rodině/ve škole výchovné problémy dětí,
- má sebevražedné myšlenky,
- ztratil někoho blízkého,
- potřebuje pomoc s hledáním bydlení, práce atd.
Pomoc v Krizovém centru poskytují:
2× psycholog, 2× psychoterapeut, 3× sociální pracovník, 3× právník, 1× pracovník v sociálních službách
Služby jsou poskytovány bezplatně a v případě
zájmu anonymně.

Krizová pomoc
Forma služby: ambulantní sociální služba
Kapacita: okamžitá 5 osob
Cílové skupiny:
- osoby v krizi
- oběti domácího násilí
Pomáháme od: 1. 1. 2002
Lidé v situacích, které vnímají jako krizové, často propadají do
hlubších krizí a jsou ohroženi na životě a zdraví. V takových
chvílích nabízíme podporu všem bez rozdílu věku. Pomůžeme jim zorientovat se v jejich problému a najít vhodná řešení.
Jsme tým odborníků, který kromě krizové intervence nabízí
na jednom místě komplex služeb z oblasti sociálně-právního poradenství, psychoterapie, psychologického poradenství

a psychologické diagnostiky. V případě akutního krizového
stavu je každému poskytnuta pomoc okamžitě, případně
v řádu minut nebo hodin, což je v našem regionu výjimečné.
V roce 2019 naši službu využilo 543 lidí, z toho bylo 98 %
osob v krizi a 2 % oběti domácího násilí. Pomoc potřebovalo
145 dětí a 75 lidí využilo službu anonymně. Nejčastěji byla
řešena problematika rodinných krizí (70 %), osobních krizí
(22 %) a výchovných problémů (8 %).

Odborné sociální
poradenství
Forma služby: ambulantní sociální služba
Kapacita: okamžitá 2 osoby
Cílové skupiny:
- oběti domácího násilí
- rodiny s dítětem/dětmi
- senioři
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
Pomáháme od: 1. 1. 2009
Přibývá lidí, kteří řeší dluhy a s nimi související problémy. Nabízíme jim odborné sociální poradenství zaměřené zejména
na oblast dluhové problematiky a domácího násilí. Nejčastěji
řešíme předlužení klientů a s tím spojené exekuce. Pomáháme sepisovat žádosti o splátkové kalendáře, sestavovat rodinné rozpočty, podávat návrhy na povolení oddlužení apod.
Pomoc zajišťuje sociální pracovník, právník a psychoterapeut.
Jako jedna z mála organizací můžeme poskytovat komplexní
služby v oblasti oddlužení díky akreditaci Ministerstva spravedlnosti. V 2019 bylo bezplatně sepsáno a podáno 43 návrhů
na povolení oddlužení s téměř 100% úspěšností. V prosinci
došlo k aktualizaci cílových skupin, viz výše.
V roce 2019 službu využilo 358 lidí, z toho byly 4 děti. 79 osobám byla pomoc poskytnuta anonymně. Často službu využívají osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto

způsobem života ohroženy (72 %), senioři (11 %) a ohrožené
děti a mládež (8 %). Dále oběti domácího násilí (5 %), rodiny
s dětmi (3 %), pachatelé trestné činnosti (1 %). Nejčastěji
byla řešena dluhová problematika (79 %), dále problémy
spojené s bydlením (2 %), zbývající část osob řešila kumulované problémy (19 %).

Podpora rodin
v agendě OSPOD
Forma služby: ambulantní, navazující na krizovou pomoc
Kapacita: okamžitá 1 osoba
Cílové skupiny:
- rodiny v agendě OSPOD
- rodiny v programu Asistovaný kontakt
- rodiny v mediaci
Pomáháme od: 1. 1. 2009
Protože přibývá rodin s narušenými vztahy, zvyšuje se zájem o naše služby, které jsou lidem doporučovány orgány
sociálně právní ochrany dětí nebo nařizovány soudem. Nabízíme jim sociální a psychologické poradenství, diagnostiku,
psychoterapii, mediace a Asistovaný kontakt. Pomáháme
zpracovat negativní emoce, somatické potíže, posilovat rodičovské kompetence a role. V průběhu roku došlo k úpravě
legislativy, na základě které se od roku 2020 Asistovaný kontakt již nebude nabízet. Ostatní služby budou zachovány beze
změn. Nově bude nabízena služba Edukace rodičů zaměřená
na zvýšení citlivosti rodičů vůči potřebám dětí, řešení sporů,
prevenci patologických vzorců chování a rozpadu rodiny.
V roce 2019 naši službu využilo 100 lidí, tj. 45 rodin. Intenzivně
se pracovalo s 18 dětmi. Nejvíce bylo rodin v mediaci (37 %)
a v programu OSPOD (36 %), nejméně v programu Asistovaný
kontakt (27 %). Nejčastěji byla řešena problematika spojená
s narušenou komunikací a vztahy v rodině (36 %), s nedostatečnou péčí o dítě (27 %), s navazováním kontaktu s nepečujícím rodičem (27 %) a s rodičovskými kompetencemi (10 %).
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Azylový dum
Chrudim
Adresa: Malecká 613, Chrudim
Vedoucí služby: Mgr. Klára Nägele
Telefon: 469 311 460, 469 311 611,
725 719 028
E-mail: ad.chrudim@pestalozzi.cz
Web: www.pestalozzi.cz
www.facebook.com/azylovydum.chrudim

Provozní 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
popř. dle potřeb po domluvě mezi
uživatelem a pracovníkem v akutních
případech.

MĚSTO CHRUDIM

Do Azylového domu Chrudim
může člověk přijít, když:
- ztratil vlastní bydlení
a navíc
- zůstal sám bez partnera a nedokáže samostatně
fungovat,
- potřebuje vedení a podporu v domácnosti,
- hrozí mu odebrání dětí z jeho péče,
- má psychické problémy,
- nedokáže hospodařit s financemi a řešit své dluhy,
- zaznamenal výchovné problémy u svých dětí,
- zaznamenal špatný prospěch u dětí školou povinných,
- zažívá domácí násilí,
- zažil náročnou životní situaci, se kterou se nemůže
vyrovnat.
Pomoc v Azylovém domě poskytují:
3× sociální pracovník, 1× pracovník v sociálních
službách, 1× další odborný pracovník (pedagog),
1× psychoterapeut, 5× pracovníků recepce
Ceník poskytování sociální služby:
za den

za měsíc

130 Kč

3 900 Kč

rodič

100 Kč

3 000 Kč

každé dítě

50 Kč

1 500 Kč

Dospělá osoba
Rodič s dítětem

Azylový dům
Forma služby: pobytová sociální služba
Kapacita: 30 osob
Cílové skupiny:
- oběti domácího násilí
- rodiny s dítětem/dětmi
Pomáháme od: 26. 9. 2012
Jedinečnost našeho Azylového domu vnímáme hned na několika úrovních. Nabízíme rodinám či jednotlivcům zázemí
pro stabilizaci jejich životní situace v samostatných bytových
jednotkách s obývacím pokojem, kuchyní, ložnicí a sociálním zařízením. Služba je určena matkám, otcům či celým
rodinám nebo obětem domácího násilí bez rozdílu pohlaví.
Pomoc poskytuje odborný tým nejen dospělým, ale také
dětem. Podpora je velmi intenzivní. Odborníci pracují nejen
s rodiči, dětmi, ale také s dětmi a rodiči zároveň. Dopad služby se projevuje u dospělých zvýšením jejich samostatnosti,
převzetím odpovědnosti a zvládnutím základní péče o děti.
Posilování komunitních vztahů se odrazilo ve zvýšené motivaci a aktivizaci všech lidí žijících v domě. U mnohých se
zlepšila nejen komunikace mezi jednotlivými členy rodiny, ale
také mezi lidmi obecně. Aktivity pro děti se zaměřují na jejich
psychomotorický rozvoj, komunikační dovednosti, hygienické návyky, rozvoj předškolní a školní přípravy.
V roce 2019 jsme poskytli střechu nad hlavou 66 lidem,
z toho bylo 42 dětí. Po ukončení pobytu v Azylovém domě
se 59 % osob zařadilo do společnosti (vlastní byt nebo návrat
k rodině), 39 % využilo jinou sociální službu a 2 % odešlo do
jiného typu zařízení (např. výkon trestu, ubytovna).
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Poradenské
centrum
Chrudim
Adresa: Štěpánkova 108,
537 01 Chrudim
Vedoucí služby: Mgr. Barbora Měrková
Telefon: 469 625 121, 724 309 177
E-mail: poradna@pestalozzi.cz
Web: www.otevridvere.cz,
www.pestalozzi.cz
Poradenské centrum Centra
J. J. Pestalozziho
Poradenské centrum Pestalozzi

Provozní 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
popř. dle potřeb po domluvě mezi
uživatelem a pracovníkem v akutních
případech.

MĚSTO CHRUDIM

Do Poradenského centra pro děti
a mládež Chrudim může člověk
přijít, když:
- nemá znalosti a dovednosti potřebné pro budoucí
samostatný život,
- má sklony k rizikovému chování, výchovným problémům, agresivnímu chování,
- neumí zvládat konflikty, stresové a jinak náročné situace,
- potřebuje pomoc a podporu při navazování a udržení zdravých mezilidských vztahů (rodinné, přátelské,
partnerské, pracovní,…),
- má problém s přijetím odpovědnosti za své chování
a jednání,
- potřebuje podporu v dokončení vzdělání,
- potřebuje podporu pro stabilizaci psychického stavu a pro svůj rozvoj,
- nemá potřebnou sebedůvěru a sebevědomí,
- nemá informace o dalších pomáhajících institucích
a organizacích.
Pomoc v Poradenském centru poskytují:
2× sociální pracovník, 2× speciální pedagog, 3× další
odborný pracovník, 1× psychoterapeut

Sociální rehabilitace
Forma služby: ambulantní a terénní sociální služba
Kapacita: okamžitá – 3 uživatelé individuální práce
		
15 uživatelů skupinová práce
roční –
50 uživatelů ambulantní forma práce
		
70 uživatelů terénní forma práce
Cílová skupina – děti a mládež od 6 do 26 let, které:
- nemohou vyrůstat ve vlastní rodině,
- žijí v dětských domovech,
- žijí v dětských domovech se školou,
- žijí ve výchovných ústavech,
- žijí v pěstounské péči,
- žijí v ohrožených rodinách a hrozí jim nařízení ústavní výchovy.
Pomáháme od: 1. 1. 2005
Praxe ukazuje, že čím dříve začneme s dětmi pracovat, tím
lépe se vyrovnávají se svým trápením. Proto od roku 2019
pracujeme s dětmi již od jejich 6 let. Pomáháme jim zpracovat traumata, posilovat osobní a praktické dovednosti, motivujeme je k dokončení školy a připravujeme na samostatný
život. Poskytujeme výchovné, vzdělávací, poradenské, terapeutické a preventivní aktivity v ambulantní i terénní formě.
Spolupráce bývá dlouhodobá, založená na navázaném vztahu, důvěře, pocitu bezpečí a individuálním přístupu.

Služby jsou poskytovány bezplatně.
Ambulantní formu práce realizujeme v pracovnách Poradenského centra v Chrudimi. Děti za námi chodí nebo dojíždějí
na skupinová a individuální setkání, psychoterapie, skupiny
osobnostního rozvoje a další aktivity. V rámci těchto činností
využíváme různé techniky.

Terénní forma práce zahrnuje stejné aktivity, které realizujeme i ambulantně, ale navíc víkendové sociálně terapeutické a nácvikové pobyty. Ty jsou realizovány mimo ústavní
zařízení či rodinu, jsou efektivní (dvoudenní intenzivní práce),
systematické (témata sestavená v návazném pořadí), účelné
(vychází z mnohaletých znalostí a zkušeností problematiky cílové skupiny) a praktické (učení, nácvik, trénink, hraní rolí).
Dále vyjíždíme za dětmi do zařízení ústavní výchovy, rodin
nebo na místa, kde se aktuálně nacházejí (např. psychiatrická nemocnice, internát). Doprovázíme je i na místa, kde nás
chtějí a potřebují mít jako průvodce a podporu. A také tehdy,
když jsou děti přemísťované v rámci různých typů ústavních
zařízení, ztrácejí kontakty, ale naše opora jim zůstává i po
umístění v novém ústavu. Další aktivita Síťová setkávání zahrnuje plánované a koordinované multidisciplinární setkávání pracovníků Poradenského centra a pracovníků výchovných
zařízení nebo jiných osob pečujících o děti a mladé lidi, kteří
jim vytvářejí podpůrnou síť nebo s nimi pracují.
V roce 2019 jsme službu poskytli 106 dětem a 14 mladým
dospělým z dětských domovů, výchovných ústavů, pěstounské péče a z ohrožených rodin. 70 jich využilo terénní formy
práce a 50 ambulantní. Spolupracovali jsme s 13 zařízeními
ústavní výchovy, uskutečnili 55 síťových setkání s 12 zařízeními ústavní výchovy, 58 Skupin osobnostního rozvoje
a 20 víkendových sociálně-terapeutických pobytů, z toho
bylo 5 komunitních pro obě skupiny.
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Svitavy
Centrum
J. J. Pestalozziho
22

Statistika služeb poskytnutých ve Svitavách v roce 2019
„Pestalozzi“ působí ve Svitavách od roku 2010, tedy

2

Nabízíme celkem

10

let.

služby.

V roce 2019 jsme ve Svitavách pomohli celkem

570

lidí využilo služby
anonymně

konzultací.

Dospělých
498

Krizová pomoc
408 osob

69

osobám a poskytli jim 2 473

Využití
jednotlivých forem
služeb

Odborné sociální
poradenství
162 osob

Počty klientů

Dětí
72
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Krizové
centrum
Svitavy
Adresa: Milady Horákové 10,
568 02 Svitavy
Vedoucí služby: Mgr. Irena Valtová
Telefon: 461 321 100, 461 321 200,
725 719 029
E-mail: kcsvi@pestalozzi.cz
Web: www.pestalozzi.cz

Provozní 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
popř. dle potřeb po domluvě mezi
uživatelem a pracovníkem v akutních
případech.

MĚSTO SVITAVY

Do Krizového centra Svitavy
může člověk přijít, když:
- je obětí domácího násilí nebo jiného trestného činu,
- přišel o zaměstnání nebo majetek,
- se mu rozpadá rodina nebo vztah,
- řeší výchovné problémy dětí,
- je s někým v konfliktu a neví, co s tím,
- se mu děje něco zlého a neumí to řešit,
- se potýká s vážným zdravotním onemocněním,
- má strach, cítí zvýšenou úzkost,
- nechce už žít,
- má dluhy, které již nestačí splácet,
- potřebuje sepsat návrh na povolení oddlužení,
- potřebujete sepsat žalobu, žádost, návrh, smlouvu,
a další.
Pomoc v Krizovém centru poskytují:
2× psycholog, 2× sociální pracovník, 1× právník,
1× speciální pedagog
Služby jsou poskytovány bezplatně a v případě
zájmu anonymně.

Krizová pomoc
Forma služby: ambulantní sociální služba
Kapacita: okamžitá 4 osoby
Cílové skupiny:
- osoby v krizi
- oběti domácího násilí
Pomáháme od: 1. 1. 2010
Jsme odborným pracovištěm, které poskytuje všem lidem
okamžitou pomoc v krizových situacích. Zakládáme si na
komplexnosti pomoci jednotlivcům, rodinám i dětem. V současnosti evidujeme zvyšující se počty dětí a pomoc zaměřenou na rodinnou problematiku. Převládají vztahové rodinné
problémy, konfliktní rozvody, neschopnost rodičů domluvit se
na péči o děti. Dále se setkáváme s dětmi, které jsou traumatizované, týrané, zneužívané a zanedbávané. Řešíme s nimi
zejména problematiku spojenou s psychickými či psychiatrickými obtížemi, se sebepoškozováním, sebevražednými
pokusy, útěky z domova, poruchami chování a výchovnými
problémy. Na tento trend byli nuceni pracovníci reagovat
navýšením počtu párových a rodinných konzultací. Vzrostl
i počet anonymních uživatelů a to především tam, kde se styděli mluvit o svém problému. Anonymita zpřístupňuje naše
služby a umožňuje pomoci i člověku, který by jinak služeb
nevyužil.
V roce 2019 byla služba poskytnuta 408 lidem, z toho
68 anonymně. 97 % bylo osob v krizi a 3 % obětí domácího násilí. Pomoc potřebovalo 72 dětí. Nejčastěji byla řešena
problematika rodinných krizí (39 %), krizí spojených s právem (32 %) a osobních krizí (21 %).

Odborné sociální
poradenství
Forma služby: ambulantní sociální služba
Kapacita: okamžitá 1 osoba
Cílové skupiny:
- oběti domácího násilí
- rodiny s dítětem/dětmi
- senioři
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
Pomáháme od: 14. 3. 2012
Profesionálové našeho týmu nabízejí odborné poradenství pro
všechny věkové kategorie sociálně znevýhodněných osob, zaměřené na oblast dluhů, včetně exekucí a oddlužení. Praxe
v průběhu 10 let ukázala na důležitost poskytování komplexní
pomoci předluženým lidem. Ve finanční tísni se začínají objevovat a zhoršovat i vztahy v rodinách. Právě na pomoc se
zlepšením rodinných vztahů, na psychickou podporu, řešení
traumat máme odborníky, kteří těmto lidem umí pomoci. Služba se během svého působení vyprofilovala na zpracovávání
návrhů na oddlužení. Často k nám přicházeli uživatelé, které
k nám posílali insolvenční správci nebo samotní právníci. Zpětná vazba z pardubického soudu potvrzuje naši profesionalitu,
jelikož jsou dle jejich názoru námi zpracované návrhy na oddlužení bezchybné a jsou tak téměř vždy soudem povolené.
V roce 2019 službu využilo 162 lidí, 1 člověk službu využil anonymně. Nejčastěji byla řešena problematika spojená
s oddlužením (93 %) a s rodinnou problematikou (4 %). Bylo
kompletně zpracováno a podáno 55 návrhů na oddlužení
s téměř 100% úspěšností. Jedná se o velmi náročnou práci.
Jeden spis obsahuje 50–100 stran, elektronické návrhy mívají velikost až 60 MB.
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Jihlava
Jihlava
Centrum
Centrum
J.
J. J.J.Pestalozziho
Pestalozziho
Foto: Jakub Koumar

Statistika služeb poskytnutých v Jihlavě v roce 2019
„Pestalozzi“ působí v Jihlavě od roku 2016, tedy

Nabízíme

1

4

roky.

službu.

V roce 2019 jsme v Jihlavě pomohli celkem

249

osobám a poskytli jim 1 305

konzultací.

Dospělých
176

52
lidí využilo služby
anonymně

Počty klientů
Dětí
73
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Krizové
centrum
Jihlava
Adresa: Štefánikovo náměstí 1972/2,
586 01 Jihlava
Vedoucí služby: Kateřina Leličová, DiS.
Telefon: 567 155 028, 727 803 665
E-mail: kcji@pestalozzi.cz
Web: www.pestalozzi.cz
www.facebook.com/krizovecentrum/

Provozní 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
popř. dle potřeb po domluvě mezi
uživatelem a pracovníkem v akutních
případech.

Do Krizového centra Jihlava
může člověk přijít, když:
- se mu rozpadá rodina nebo vztah,
- se potýká s rodičovskými konflikty a spory o dítě,
- řeší výchovné problémy,
- má nedostatek sebedůvěry,
- prožívá úzkosti,
- se cítí v ohrožení, sebepoškozuje se,
- má sebevražedné tendence,
- došlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu,
- potřebuje psychologickou diagnostiku,
- mu zemřel někdo blízký a další.
Pomoc v Krizovém centru poskytují:
2× psycholog, 2× sociální pracovník
Služby jsou poskytovány bezplatně a v případě
zájmu anonymně.

Krizová pomoc
Forma služby: ambulantní sociální služba
Kapacita: okamžitá 3 osoby
Cílové skupiny: osoby v krizi
Pomáháme od: 1. 1. 2016
Pomoc nabízíme všem lidem bez rozdílu věku, kteří se ocitli
v těžké životní situaci, kterou již nedokáží či nemohou řešit
vlastními silami. Jedná se o jedinečnou službu v celém Kraji
Vysočina. Princip služby zaručuje poskytnout každému člověku v akutní krizi pomoc okamžitě nebo v řádu hodin. Lidé
zde mohou za pomoci odborníků získat bezpečný prostor pro
sdílení emocí a informací, podporu a pomoc v zorientování
se ve své situaci a hledání vhodných řešení. Kromě včasné
pomoci v krizi mohou být lidé podpořeni také psychoterapeuticky, může jim být poskytnuto sociální, psychologické
a rodinné poradenství nebo psychologická pomoc. Počet lidí
potřebujících pomoc našich odborníků v roce 2019 výrazně
vzrostl (o 25 %), u dětí se dokonce téměř zdvojnásobil.
V roce 2019 naši službu využilo 249 lidí, z toho 52 anonymně. Pomoc potřebovalo 73 dětí. Nejčastěji byla řešena
problematika akutních krizí (19 %), výchovných problémů
(18 %), psychologická diagnostika (17 %), rozvodu v rodině (14 %), úzkostí (13 %), vztahová a párová problematika
(7 %). Dále se řešily mimo jiné i problémy spojené se závislostmi, sebepoškozováním, domácím násilím a sebevražednými myšlenkami.
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Havlíčkuv
Brod
Centrum
J. J. Pestalozziho
30

Foto: Filip Brož

Statistika služeb poskytnutých v Havlíčkově Brodě v roce 2019
„Pestalozzi“ působí v Havlíčkově Brodě od roku 2004, tedy

Nabízíme

1

16

let.

službu.

V roce 2019 jsme v Havlíčkově Brodě pomohli celkem

16

osobám a poskytli jim 2 350

konzultací.

Dospělých
13
Počty klientů

Dětí
3
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Dum
na pul cesty
Havlíčkuv Brod
Adresa: Beckovského 1882,
Havlíčkův Brod 580 01
Vedoucí služby: Ing. Zdeněk Dostál
Telefon: 569 426 717, 775 592 930
E-mail: dpchb@pestalozzi.cz
Web: www.pestalozzi.cz
DPC HAVLÍČKŮV BROD

Provozní doba:
Po: 7.00 – 16.30
Út: 7.30 – 15.30
St: 7.00 – 16.30
Čt: 7.30 – 16.00
Pá: 7.30 – 14.30
popř. dle potřeb po domluvě mezi
uživatelem a pracovníkem v akutních
případech.

Do Domu na půl cesty Havlíčkův
Brod může člověk přijít, když nemá
vlastní bydlení a:
- opouští dětský domov,
- opouští výchovný ústav,
- opouští věznici,
- jeho rodina je nefunkční,
- je na ulici

a navíc potřebuje
- pomoc najít práci,
- pomoc s hledáním vlastního bydlení,
- naučit se hospodařit s penězi,
- naučit se pečovat o domácnost,
- pomoc při péči a výchově dítěte,
- pomoc při uplatňování práv,
- řešit vztahové problémy,
- postavit se na vlastní nohy.
Pomoc v Domě na půl cesty poskytují:
2× sociální pracovník, 1× pracovník v sociálních službách, 1× psychoterapeut
Ceník poskytování sociální služby:
za den

za měsíc

110 Kč

3 300 Kč

rodič

110 Kč

3 300 Kč

každé dítě

20 Kč

600 Kč

Dospělá osoba
Rodič s dítětem

Dům na půl cesty
Forma služby: pobytová sociální služba
Kapacita: 8 lůžek, 2 byty (3 + 1) v běžné zástavbě
Cílová skupina: osoby do 26 let věku, které po dosažení
zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro
péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby
Pomáháme od: 1. 6. 2004
Dům na půl cesty v Havlíčkově Brodě je jedinou službou
tohoto typu v Kraji Vysočina. Zaměřujeme se na specifické
potřeby mladých lidí ve věku 18 až 26 let, kteří odcházejí
z dětských domovů, výchovných ústavů, z výkonu trestu,
ochranné léčby, nefunkčních rodin nebo jsou na ulici. Jedná se o mladé dospělé, kteří nemohou počítat se zázemím
vlastní rodiny a nestojí na stejné startovací čáře jako jejich
vrstevníci. Službu mohou využívat jednotlivci, páry i rodič
s dítětem. Odborní pracovníci pomáhají se zlepšením životní situace. Lidé mohou využít mimo jiné ubytování, sociální
a sociálně-právní poradenství, doprovázení, pomoc s finančním hospodařením, s hledáním práce a bydlení, vedením
domácnosti či péčí o děti. Vzdělávání, poradenství i nácviky
jsou zaměřeny na rozvoj teoretických i praktických dovedností, které mohou využít v běžném životě a umožní jim postarat se o sebe. Služba má preventivní charakter a přispívá ke
snížení rizika kriminality, nezaměstnanosti, předlužení, závislostí, bezdomovectví a dlouhodobého zneužívání sociálního
systému.

V roce 2019 službu využilo 16 osob, z toho byly 3 děti. Po
ukončení služby si 25 % lidí našlo vlastní bydlení, 25 % se
vrátilo k rodině, 17 % odešlo k partnerovi a 17 % našlo bydlení u známého. Zbytek využil jinou službu nebo neudal místo
pobytu. Více než 15 % lidí bylo omezeno na svéprávnosti. To
vyžadovalo úzkou spolupráci všech tří stran (klient, opatrovník, pracovník DPC). V roce 2019 byla z finančních důvodů
zrušena pozice psychoterapeuta, praxe však ukázala jeho
důležitost (emoční nestabilita, úzkosti, strachy klientů), proto
bude v roce 2020 tato pozice znovu obsazena.
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Žamberk
Centrum
J. J. Pestalozziho

Statistika služeb poskytnutých v Žamberku v roce 2019
„Pestalozzi“ působí v Žamberku od roku 2019, tedy

3

Nabízíme celkem

1

rok.

služby.

V roce 2019 jsme v Žamberku pomohli celkem

171

osobám a poskytli jim

Krizová pomoc
75 osob

Využití
jednotlivých forem
služeb

23
lidí využilo služby
anonymně

Pomoc rodinám
v agendě OSPOD
76 osob

862

konzultací.

Dospělých
121

Počty klientů

Dětí
50

Odborné sociální
poradenství
20 osob
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Krizové
centrum
Žamberk
Adresa: Masarykovo náměstí 86,
564 01 Žamberk
Vedoucí služby: Mgr. Sabina Hortlíková
Telefon: 725 838 129, 725 838 127
E-mail: kcza@pestalozzi.cz
sabina.hortlikova@pestalozzi.cz
Web: www.pestalozzi.cz

Provozní 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
popř. dle potřeb po domluvě mezi
uživatelem a pracovníkem v akutních
případech.

MĚSTO
ŽAMBERK

MĚSTO
MĚSTO
KRÁLÍKY ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Do Krizového centra Žamberk
může člověk přijít, když:
- na své problémy nestačí a potřebuje pomoc,
- se mu rozpadá vztah,
- chce řešit péči a výchovu dětí,
- řeší konflikty v rodině,
- řeší zdravotní problémy své nebo někoho blízkého,
- se cítí ohrožen, sebepoškozuje se, nechce se mu žít,
- se stal obětí tragické události, trestného činu,
- ztrácí blízkého člověka,
- řeší výchovné či výukové problémy dětí,
- potřebuje sepsat návrh, žádost, žalobu,
- hrozí mu ztráta bydlení nebo zaměstnání,
- chce znovunavázat a obnovit kontakt se svým dítětem.
Pomoc v Krizovém centru poskytují:
1× psycholog, 1× psychoterapeut, 1× sociální pracovník, 1× další odborný pracovník
Služby jsou poskytovány bezplatně a v případě
zájmu anonymně (nelze u rodin v agendě OSPOD).

Krizová pomoc
Forma služby: ambulantní sociální služba
Kapacita: okamžitá 2 osoby
Cílové skupiny: osoby v krizi
Pomáháme od: 1. 1. 2019
Rok 2019 byl pro nás rokem začátku. Otevřeli jsme nové Krizové centrum v regionu Žamberecka a začali zde poskytovat
chybějící služby lidem v krizových situacích, které ohrožují
jejich život nebo zdraví. Disponujeme týmem odborníků ve
složení sociální pracovník, psycholog, psychoterapeut a další
odborný pracovník. Pracujeme jak individuálně, tak i skupi-

nově. V psychologické a terapeutické práci využíváme rozhovory, prvky herní terapie, práci na terapeutickém pískovišti,
arteterapii a metodu Práce v hliněném poli®. Stále se zvyšující počty osob využívajících naše služby ukazují potřebnost
a správnost rozhodnutí poskytovat služby v tomto regionu.

V roce 2019 jsme pomohli 20 lidem, z toho jich 5 využilo službu anonymně. Nejčastější řešená problematika byla z oblasti
sepisování žádostí, návrhů a vyjádření (38 %), podpory při hledání bydlení (22 %), poradenství v oblasti rozpadu manželství
a následné péče o děti (12 %) a pomoc při hledání práce (9 %).

V roce 2019 byla poskytnuta pomoc 75 osobám, z toho bylo
22 dětí. 18 lidí využilo službu anonymně. Nejčastěji byla řešena problematika z oblasti řešení nefunkčních vztahů v rodině
(38 %), vyrovnání se s traumatem (22 %), základní stabilizace
(19 %), akutní ohrožení zdraví či psychické onemocnění (10 %)
a posilování kompetencí v dospělosti nebo rodiče (10 %).

Podpora rodin
v agendě OSPOD

Odborné sociální
poradenství
Forma služby: ambulantní sociální služba
Kapacita: okamžitá 1 osoba
Cílové skupiny:
- oběti trestních činů
- rodiny s dítětem/dětmi
- senioři
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
Pomáháme od: 1. 1. 2019
Odborné sociální poradenství doplňuje služby Krizového
centra Žamberk. Poskytujeme poradenství lidem, kteří se
ocitli v situaci, která je pro ně zátěžová a nevědí, jak ji řešit.
Pomáháme při sestavování žádostí, návrhů a vyjádření, při
hledání bydlení či práce, při sestavení životopisu atd. S naší
pomocí si lidé mohou nacvičit potřebné modelové situace,
např. pohovor u zaměstnavatele. Nabídka služeb zahrnuje
též sociální práci, psychologickou pomoc a doprovázení na
různé úřady a instituce, zprostředkováváme kontakty na
pracovníky spolupracujících organizací.

včetně Asistovaného kontaktu
Forma služby: ambulantní, navazující na Krizovou pomoc
Kapacita: okamžitá 1 osoba
Cílové skupiny:
- rodiny v agendě OSPOD
- rodiny v programu Asistovaný kontakt
- rodiny v mediaci
Pomáháme od: 1. 1. 2019
Spektrum výčtu činností krizového centra v Žamberku uzavírá služba, která nabízí pomoc ohroženým rodinám vedeným
v agendě OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Nabízíme jim možnost využití psychologické pomoci a podpory,
individuální psychoterapie a sociálního poradenství. Většina
lidí využívající tuto službu řeší rozvodové, porozvodové či rozchodové konfliktní situace. Práce probíhá vždy ve spolupráci
s pracovníky OSPOD. Dále je u nás možné zrealizovat rodinné
Mediace (mimosoudní řešení sporů a konfliktů) a Asistovaný
kontakt. Cílem Asistovaného kontaktu je navázat zpřetrhané
a obnovit narušené vazby mezi dětmi a rodičem, se kterým
trvale nežijí. Služby jsou poskytovány na základě žádosti rodičů, doporučení OSPOD či nařízení soudu.
V roce 2019 službu užilo 76 osob, tj. 30 rodin. Intenzivní
podporu dostalo 28 dětí. Nejčastěji lidé využívali psychologické poradenství pro děti i rodiče (46 %), mediace (27 %)
a psychoterapeutické činnosti (25 %).
37

Přehled hospodaření
Rozvaha sestavená k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
Stav
1. 1. 2019

Stav
31. 12. 2019

A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM

5 216

6 135

I. Jmění celkem

5 213

5 216

II. Výsledek hospodaření

3

919

B. CIZÍ ZDROJE CELKEM

2 491

1 807

233

1 035

II. Jiná pasiva

2 258

772

ÚHRN PASIV

7 707

7 942

Stav
1. 1. 2019

Stav
31. 12. 2019

3 270

2 007

37

35

II. Dlouhodobý hmotný majetek

6 140

3 448

III. Dlouhodobý finanční majetek

664

664

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku

-3 571

-2 140

I. Krátkodobé závazky

B. OBĚŽNÁ AKTIVA

4 437

5 935

2

3

313

3 175

4 034

2 569

88

188

7 707

7 942

AKTIVA
A. STÁLÁ AKTIVA
I. Dlouhodobý nehmotný majetek

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

7%

2% 1%

Zdoje financování
9%

12 %
9%
3%
1%
7%

9%

40 %

PASIVA

Pardubický kraj
Individuální projekt Pardubického kraje (ESF OPZ)*
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Dary
Kraj Vysočina
Města (Chrudim, Jihlava, Svitavy, Žamberk, Hlinsko, Králíky, Ústí nad Orlicí)
Individuální projekt Kraj Vysočina (ESF OPZ)*
Ministerstvo práce a sociálních věcí (ESF OPZ)*
Poplatek za poskytnutou službu
Tržby z doplňkové činnosti
Ministerstvo práce a sociálních věcí
* Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost.
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40 %
12 %
9%
9%
9%
7%
7%
3%
2%
1%
1%

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
Činnost

Činnost

hlavní

hospodářská

celkem

29 926

1 847

31 773

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby

5 882

295

Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovatelných dodávek

1 657

A. NÁKLADY

Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci

hlavní

hospodářská

celkem

B. VÝNOSY

29 346

3 346

32 692

6 177

I. Provozní dotace

25 484

0

25 484

94

1 751

Provozní dotace

25 484

0

25 484

181

1

182

II. Přijaté příspěvky

3 034

0

3 034

95

1

96

3 034

0

3 034

2

0

2

804

316

1 120

24

0

24

1

0

1

23

0

23

0

3 030

3 030

0

3 030

3 030

29 346

3 346

32 692

IV. Ostatní výnosy

3 947

III. Osobní náklady

23 906

7

23 913

Mzdové náklady

17 921

5

17 926

Zákonné sociální pojištění

5 912

2

5 914

Zákonné sociální náklady

73

0

73

IV. Daně a poplatky

62

0

62

VÝNOSY CELKEM

Daně a poplatky

62

0

62

-580

1 815

1 235

1

0

1

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
PŘED ZDANĚNÍM

1

0

1

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
PO ZDANĚNÍ

-580

1 499

919

Jiné ostatní náklady

4 146

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

Ostatní služby*

V. Ostatní náklady

199

Přijaté příspěvky (dary)

Výnosové úroky
Jiné výnosy
V. Tržby z prodeje majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku

VI. Odpisy, prodaný majetek, rezervy
a opravné položky celkem

75

1 229

Odpisy dlouhodobého majetku

34

143

Prodaný dlouhodobý majetek

0

1 086

41

0

0

316

316

Členům správní, dozorčí rady a statutárnímu orgánu nebyly za výkon funkce vyplaceny žádné odměny.

0

316

316

Zaměstnanci organizace jsou zařazeni dle mzdových tarifů nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, příloha č. 3, § 5, odst. 3.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek
VIII. Daň z příjmu
Daň z příjmu
NÁKLADY CELKEM

29 926

1 847

1 304
177
1 086
41

31 773

Kompletní účetní závěrka ve složení rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce je zveřejněna
ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin.
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozhodnému dni nebyly vykázány v rozvaze.

*Ostatní služby (telefony, internet, poštovné, nájemné, supervize, ekonomické poradenství, technická
podpora softwarového vybavení, pronájem vozu, školení na udržení kvalifikace, BOZP a PO, odvoz
odpadu atd.)
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Zpráva
auditora

40

Podpora rodin
v agendě
OSPOD
Chrudim

Krizová pomoc
Chrudim

Odborné
sociální
poradenství
Chrudim
a Svitavy

Azylový dům
Chrudim

Sociální
rehabilitace
Chrudim

41

Krizová pomoc
Svitavy

Krizová pomoc
Žamberk

42

Krizová pomoc
Jihlava

Dům na půl
cesty
Havlíčkův Brod

Odborné
sociální
poradenství
Žamberk

Podpora rodin
v agendě
OSPOD včetně
Asistovaného
kontaktu
Žamberk

Děkujeme za pomoc a podporu v roce 2019
Zveřejňování dárců je v souladu s GDPR.
Donátoři nad 10 000 Kč,
jejichž prostředky byly využity v roce 2019

Kč

Min. práce a soc. věcí ČR OPZ*

968 623,88

Min. práce a soc. věcí ČR, dotační program
„Rodina“

424 671,00

Pardubický kraj

12 801 000,00

Pardubický kraj OPZ*

3 890 535,00

Kraj Vysočina

2 884 000,00

Kraj Vysočina OPZ*

2 295 136,68

Město Chrudim

1 855 000,00

Město Jihlava

100 000,00

Město Králíky

35 000,00

Město Svitavy

100 000,00

Město Žamberk

120 000,00

Nadace Agrofert

80 000,00

Nadace ČEZ

99 315,00

Nadace J&T

659 803,00

Nadace rozvoje občanské společnosti

775 905,01

Nadace Terezy Maxové dětem

708 180,00

Nadační fond Albert

110 000,00

Nadační fond Tesco

126 000,00

Dalu, s.r.o.

10 000,00

Elektrárny Opatovice, a.s

10 000,00

Iveco Czech Republic, a.s.

20 000,00

Omega plus Chrudim, s.r.o.

13 500,00

Siemens, s.r.o.
Tell me your story
* Operační program Zaměstanonst

Finanční podpora do 10 000 Kč
360Challange, z.s.
Foxconn European Manufacturing Services, s.r.o.
Město Hlinsko
Město Ústí nad Orlicí
Nedcon Bohemia, s.r.o.
Obec Klešice
Vodárnská společnost Chrudim, a.s.
Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.
Bartošková Drahoslava
Bartošová Tereza
Blabolilová Eva
Blažková Romana
Bleha Stanislav
Blehová Dominika
Blehová Iveta
Blehová Kristýna
Burešová Marie
Čechová Ivana
Čepelková Pavlína
Dlouhá Lenka
Dostál Zdeněk
Drtinová Michaela
Hoffmanová Hana
Hochová Soňa
Hortlíková Sabina
Chladová Olga
Jačková Petra
Jandera Jakub
Komárek Vojtěch
Kopecká Anna
Kořínek Jaroslav
Kučera Tomáš

Materiální podpora
Kučerová Irena
Kučerová Petra
Kudrnová Lenka
Kulhánková Eva
Kyršová Monika
Lelič Lukáš
Měrková Barbora
Nägele Klára
Nebuchlová Veronika
Nedbálková Lenka
Nekvidna Richard
Novotná Lucie
Novotná Monika
Podroužková Veronika
Prokelová Vilma
Rychnovská Žaneta
Sedláček Radim
Skřivánková Markéta
Stará Marie
Stasiová Adriana
Svetlá Jana
Svobodová Lenka
Šeda Michal
Štorek Milan
Tvrdík Pavel
Tvrdíková Zuzana
Valtová Irena
Vašáková Diana
Vodochodská Kamila
Willantová Petra
Zavoralová Lenka
Zlesák Alexandr

Císařová Veronika
Dian Martin
Dlouhá Alena
Dlouhá Lenka
Filipi Miroslava
Janigová Jitka
Jordánová Aneta
Lašáková Andrea
Musilová Michaela
Nováková Veronika
Nadační fond Albert
Novotná Tereza
Pecina Aleš
Pištínková Jana
Rožková Zuzana
Růžičková Zdeňka
Steiner Petr
Sojma Václav
Štech Josef
Velichová Lenka
Vítková Ilona

Chcete také pomoci?
Kontaktujte nás:
Bc. Zuzana Tvrdíková
tel.: 725 405 251
e-mail: zuzana.tvrdikova@pestalozzi.cz

100 000,00
13 000,00

Dále děkujeme za podporu a pomoc Modré škole Svitavy, Miroslavě Maierové, Monice Mundilové, MAS
Orlicko, Tesco Hypermarketu Chrudim, Kruhu zdraví, Kadeřnictví Matrix Angel, třídě sekundě z Gymnázia
Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči, penzionu Oáza Srdce.
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Je pro Vás pomáhání přirozené? Tak patříte k nám.

Pomozte nám pomáhat
Platba pomocí QR kódu

Přihlaste se přes smartbanking ke svému účtu a zvolte možnost platby QR kódem.
Po načtení příslušného QR kódu se Vám vygeneruje platební příkaz ve výši 200,
500 nebo 1 000 Kč, který pak odešlete na účet Centra J. J. Pestalozziho. Výši
částky si můžete v příkazu také zvolit. Pokud chcete obdržet potvrzení o daru,
do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a e-mailovou adresu.
Odesláním platby přes QR kód souhlasíte se zpracováním osobních údajů (více
na www.pestalozzi.cz).

200 Kč

500 Kč

1 000 Kč

Máte-li zájem o spolupráci, obraťte se na nás.
Kontaktní telefon: 725 405 251
Česká spořitelna, č. ú.: 4289681369/0800
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.
Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Tel./fax: 602 405 484, 469 623 083
E-mail: pestalozzi@pestalozzi.cz
https://www.pestalozzi.cz
IČO: 259 18 974

