VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

www.pestalozzi.cz

9

Obsah
3

Úvodní slovo

20

Svitavy

4

Profil společnosti

22

Krizové centrum Svitavy

6

Milníky „Pestalozzi“ 1992–2021

24

Žamberk

7

Řekli o nás

26

Krizové centrum Žamberk

8

„Pestalozzi“ v momentech roku 2021

28

Jihlava

9

Vize organizace

30

Krizové centrum Jihlava

10

„Pestalozzi“ v číslech

32

Havlíčkův Brod

11

Kde a jak „Pestalozzi“ pomáhalo v roce 2021

34

Dům na půl cesty Havlíčkův Brod

12

Chrudim

36

Finanční část

14

Krizové centrum Chrudim

38

Zpráva auditora

16

Azylový dům Chrudim

41

Fundraising

18

Poradenské centrum pro děti a mládež Chrudim

43

Poděkování dárcům

Elektronická verze této výroční zprávy obsahuje odkazy na podrobnější informace, kontakty, videa, podcasty
a fotografie.

2

Úvodní slovo
Přál jsem si, aby rok 2021 byl jiný.
Bez roušek, omezujících opatření, zákazů, strachu z nemoci. To se mi nesplnilo.
Přesto mohu s odstupem říci, že se mi splnily sny jiné.
Všechny naše služby bez jakéhokoliv omezení byly schopné v této době naplno
fungovat. Považuji to za obrovský úspěch.
Pomohli jsme rekordnímu počtu lidí, přesně 2 297.
Poskytli jsme nejvyšší počet konzultací za celou historii organizace. Celkem jich
bylo 17 949.
A i přesto, že toto všechno nebylo zadarmo a stálo nás to hodně sil, nás tato
náročná doba naučila být více efektivní, zdůraznila potřebnost našich služeb
a potvrdila naši důležitou a stabilní pozici na trhu sociálních služeb v regionu.
Rok 2021 se nesl také ve znamení příprav strategického rozvoje. Plánujeme expanzi
a změnu řízení, chceme vykročit k větší finanční nezávislosti, investujeme, …
V roce 2022 oslavíme již 30 let od založení organizace a pomoci lidem. Není
mnoho českých neziskových organizací, které by se mohly pyšnit tak dlouhou
tradicí a progresivním vývojem.
Těchto výsledků by nebylo možné dosáhnout bez našich lidí. Týmový duch, poctivá
práce, charakter a vysoká odbornost jsou hlavními rysy našich zaměstnanců.
Právě jim patří největší dík za to, jaké Centrum J. J. Pestalozziho dnes je.

PaedDr. Pavel Tvrdík
ředitel Centra J. J. Pestalozziho, o.p.s.
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Profil společnosti
Centrum J. J. Pestalozziho je již 29 let spolehlivou a stabilní neziskovou organizací, která poskytuje
10 registrovaných sociálních služeb a dvě služby na ně navazující. Nabízí sociální, poradenské
a vzdělávací služby ohroženým nebo znevýhodněným lidem.

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“.

Posláním organizace je zvyšovat kvalitu života rodin, dětí a dospělých, kteří potřebují pomoc a podporu.
Cílem organizace je kvalitně poskytovat sociální služby, být finančně nezávislí a stabilní.
Hodnoty organizace jsou odbornost, spolehlivost, komplexnost, hospodárnost, preciznost a pokora.

Správní rada:
Mgr. Vilma Prokelová, předsedkyně správní rady, pedagožka
Ing. Iveta Pluhařová, členka správní rady, ekonomka
Ing. Petra Kučerová, členka správní rady do března 2021, finanční manažerka
Mgr. Barbora Mániková, členka správní rady od dubna 2021, terapeutka

Struktura organizace

Dozorčí rada:
Mgr. Iveta Blehová, předsedkyně dozorčí rady, metodička
Ing. Ivan Pištora, člen dozorčí rady, konzultant
Mgr. Lenka Šedová, členka dozorčí rady, 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
číslo běžného účtu: 2904903359/0800
číslo dárcovského účtu: 4289681369/0800
číslo sbírkového účtu: 3660890399/0800
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DOZORČÍ RADA

Ředitel společnosti,
statutární orgán

Krizové centrum
Žamberk

Krizové centrum
Svitavy

SPRÁVNÍ RADA

Krizové centrum
Jihlava

Azylový dům
Chrudim

Ekonomické
oddělení
Management
organizace
Fundraising

Poradenské centrum pro děti
a mládež Chrudim

Krizové centrum
Chrudim

Dům na půl cesty
Havlíčkův Brod

JIŽ 29 LET DRŽÍME S VÁMI...
29 let pomoci / 29 let zkušeností / 29 let spolupráce

...s námi můžete být silnější!

Milníky „Pestalozzi“ 1992–2021
2009
1996

2004

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

1992

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

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

Dětské krizové centrum
v Chrudimi se mění
na Krizové centrum.

2000

Stavíme nový
Dům na půl cesty
v Hrochově Týnci.

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

2018

2010

Měníme název organizace
na Nadaci J. J. Pestalozziho.

1999
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2013

Otevíráme Krizové
Ambulantní
centrum ve Svitavách. služba Sociální
rehabilitace se
Rozšiřujeme Dům
Vzniká Poradenské
Dům na půl cesty
mění na pobytovou
na půl cesty o další
centrum pro děti
v
Havlíčkově
Brodě
službu Azylový dům
rodinný domek.
a mládež v Chrudimi.
rozšiřuje kapacitu,
Chrudim.
otevíráme nový byt.
Otevíráme Dětské
Získáváme akreditaci
krizové centrum
Stáváme
se
členy
od Ministerstva
v Chrudimi.
Koalice nevládek
spravedlnosti ČR pro
Pardubicka – KONEP. poskytování pomoci
obětem trestných
činů.
Získáváme významné ocenění –
Transformujeme nadaci na obecně prospěšnou
Cenu kvality pro poskytovatele
společnost Centrum J. J. Pestalozziho.
sociálních služeb pro osoby
Sídlo se přesouvá do Chrudimi.
ohrožené sociálním vyloučením.

2005

2008

Krizové centrum
Žamberk získalo
akreditaci
od Ministerstva
spravedlnosti ČR pro
poskytování pomoci
obětem trestných činů.

Otevíráme další
Odborné sociální
Krizové centrum,
poradenství je nově tentokrát v Jihlavě.
nabízeno také
v Krizovém centru
Svitavy.
Vyhráváme
1. místo mezi
V Chrudimi zahajuje
poskytovateli
svoji činnost nová
služeb pro děti
služba Sociální
a získáváme další
rehabilitace.
Cenu kvality.

Získáváme pověření
k výkonu sociálně
právní ochrany dětí.

2001

2020

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

2012

2007

1994

2015

2017

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

2021

Příprava a zpracování
nových strategických
dokumentů rozvoje
společnosti

2019

Končí služba Dům na půl
cesty Hrochův Týnec.
Spoluzakládáme Asociaci
poskytovatelů krizové
pomoci.
Rozjíždíme zatím naše
poslední Krizové centrum
ve městě Žamberk.

Řekli o nás

HISTORIE

Ing. Pavel Šotola

MVDr. Martina Šmídlová

radní Pardubického
kraje pro sociální věci
a neziskový sektor

jednatelka dopravně –
logistické společnosti Šmídl

Uplynulý rok byl pro celou společnost zátěžovým obdobím,
které vyvstalo v souvislosti s pandemií koronaviru. Vzhledem k vládním restrikcím byli rodiny i jednotlivci nuceni na
tato nařízení reagovat a fungovat v nestandardním režimu,
což bylo v mnoha případech příčinou stresových situací
a následných psychických vypětí a vztahových třenic.
A právě toto období potvrdilo a zdůraznilo potřebnost zkušených odborníků, kteří dokážou reagovat na nové společenské problémy a erudovaně pomoci především dětem
či mladým dospělým, kteří mají problémy ve vztazích a nemají oporu v rodině. A nejen jim, ale i celým rodinám, které se ocitly v krizi a mají snahu své problémy řešit. V tomto
ohledu dobře zafungovala možnost komunikace s klienty
přes sociální sítě a zapojení se do tematických platforem.
To vše je odrazem schopnosti a velké profesionality managementu Centra J. J. Pestalozziho hledat nové způsoby
řízení a kreativity zaměstnanců rozvíjet jednotlivé služby.
Oceňuji a vážím si veškerého úsilí, které pracovníci Centra J. J. Pestalozziho vkládají do své práce a pomáhají
tak ohroženým lidem pojmenovávat problémy a nacházet
zdroje k jejich řešení.

Měla jsem tu možnost osobně navštívit Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Byla jsem mile překvapena prostředím,
lidmi, nadšením z jejich práce.
Práce zaměstnanců a dobrovolníků zabývajících se touto činností mě hřeje u srdce. Musíme si uvědomit, že se
v nelehké životní situaci může ocitnout kdokoliv z nás nebo
z našich blízkých a je potřeba těmto sociálním skupinám
pomáhat. Životní příběhy některých klientů azylového centra mě dost zasáhly a člověk si uvědomí, že životní priority
mohou být zcela odlišné a je jednoznačně velmi důležité,
za jakých podmínek vyrůstáme.
Naše spolupráce je poměrně mladá, spolupracujeme od
roku 2020. Ale věřím, že bude pokračovat, neboť nám tyto
sociální projekty dávají smysl.
V letošním roce jsme vzhledem k událostem, které se odehrávají na Ukrajině, požádali organizaci Centrum J. J. Pestalozziho o pomoc se zajišťováním přechodného ubytování
pro rodinu našeho ukrajinského řidiče. Pomoc byla rychlá
a profesionální, moc za ní děkujeme.

Mgr. Vítězslav Schrek,
MBA
hejtman Kraje Vysočina

Úmrtí blízkého člověka, vážná nemoc, manželský rozchod,
ztráta zaměstnání, dluhy, problémy s dětmi, … mnohdy
náhlé a nečekané situace, které mohou vstoupit každému
z nás do dosud spokojeného života. Pokud v danou chvíli nenajdeme dost sil, abychom situaci zvládli a dokázali
ji sami překonat, často postačí podpora rodiny či přátel.
Někdy je však situace natolik složitá a traumatizující, že se
bez odborné pomoci neobejdeme. Přesně za tímto účelem
v Kraji Vysočina funguje Krizové centrum Jihlava, jehož
zřizovatelem je Centrum J. J. Pestalozziho. Tým odborníků
je zde připraven pomoct, poskytnout krizovou intervenci,
krátkodobou terapii či jiné psychologické a sociální poradenství. Samozřejmostí je lidský přístup, důvěra, bezpečné prostředí. To vše s cílem naučit děti, dospělé či seniory
situací projít, zvládnout ji a postupně se zase postavit na
vlastní nohy. Vážím si takové komplexní odborné pomoci Krizového centra Jihlava a považuji za smysluplné tyto
služby z úrovně kraje podporovat.
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„Pestalozzi“ v momentech roku 2021
Rok 2021 se nesl ve znamení dalších vln pandemie nemoci covid-19 a opět nás postavil před velké výzvy. Bylo
nutné rychle reagovat na potřeby klientů, které se měnily
v závislosti na dění ve společnosti. Významným tématem
byl strach. Strach ze ztráty blízkých osob, zaměstnání,
krachu dodavatele energií, inflace, platební neschopnosti. Dezinformace útočily ze všech stran.
Hrozivý nárůst psychických problémů dětí zaznamenala všechna naše krizová centra. Úzkosti, deprese, fobie,
izolace, sebepoškozování formou řezání či hladovění jsou
jen špičkou ledovce problematiky, se kterou se pracovníci
dennodenně setkávali. Tyto závažné problémy zůstávají
tématem k řešení i v následujících letech, proto je nezbytné v krizových centrech počty psychoterapeutů pracujících s dětmi a mládeží navýšit.
Alarmující jsou některá statistická data z našich služeb ve srovnání s předchozím rokem.
Krizové centrum Žamberk vykazuje o 79 % více klientů
v krizové pomoci a o 51 % více dětí.
V Krizovém centru Jihlava stoupl počet klientů o 40 %
a o 49 % počet konzultací.
Krizové centrum Svitavy vykazuje v roce 2021 nárůst
rodin v rodinné terapii o 23 % oproti roku 2020. Výrazně se ale snížil počet sepsání návrhů na oddlužení
o 21 %.
V Krizovém centru Chrudim narostl o 20 % počet
klientů se sebevražednými tendencemi, depresemi
a s problémy při návratu do školských zařízení.
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Centrum J. J. Pestalozziho i v těchto těžkých časech ukázalo, že patří dlouhodobě k pilířům sociálního systému
v Pardubickém kraji a Kraji Vysočina. Všechny služby poskytovaly pomoc bez omezení a v plném rozsahu. Byly
schopny okamžitě reagovat na změny a podpořit každého, kdo o pomoc požádal.
Ukázalo se, jak nezbytná je flexibilita a rychlost pomoci.
Velký dík patří všem pracovníkům, kteří ukázali neskuteč-

nou loajalitu vůči své práci, psychickou stabilitu, týmovou
soudržnost a snahu pomoci klientům za každých okolností. Skupina Nezmaři v jedné své písní zpívá: „Je dobré najít někoho, kdo nezná slovo jindy, kdykoli přijde na pomoc
a vytáhne tě z bryndy… Je dobré najít někoho, kdo nezná
výraz nejde, kdo nechytá tě za slovo a kdo tvé chyby přejde.“ A přesně to naši pracovníci nabízejí každému, kdo
na své problémy už nechce být sám.

Vize organizace
Pro rok 2022 očekáváme
• Nárůst počtu dětí a mladistvých v krizových
centrech.
• Možný negativní dopad na financování
sociálních služeb z důvodu nárůstu cen
energií, zboží a vysoké inflace.
• Stejnou odhodlanost a entuziazmus u našich
pracovníků.

2023+
• Navýšit úvazky odborných pracovníků
v krizových centrech.
• Expandovat do dalších krajů ČR.
• Pracovat na získání Značky spolehlivosti.
• Získat větší finanční nezávislost na dotačním
systému.
• Pokračovat v poskytování kvalitních služeb
a adekvátně reagovat na potřeby klientů.
• Navazovat další efektivní a synergická
partnerství.
• Rozšiřovat síť podporovatelů a sympatizantů.
• Inovovat nástroje a procesy pro udržení
know-how.

V roce 2022 oslavíme 30 let
od založení organizace.

30 let naděje a pomoci
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„Pestalozzi“ v číslech
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

81

85

85

84

85

76

počet našich pracovníků/
odborníků

9

9

9

12

12

12

počet námi poskytovaných
služeb

5

5

5

5

5

5

města, kde pomáháme

2

2

2

2

2

2

kraje, kde působíme

1 851

1 689

1 852

2 111

2 128

2 199

118

116

115

82

94

98

počet klientů v pobytových
zařízeních

13 504

12 757

12 940

14 418

15 644

17 949

celkem konzultací s klienty

137

85

112

98

76

88

zdrojů financování

20,07 mil

22,62 mil

27,20 mil

32,69 mil

36,08 mil

35,70 mil

příjem společnosti

celkem klientů v ambulantních
službách

Kde a jak „Pestalozzi“ pomáhalo v roce 2021

poskytovaná služba

středisko

Struktura poskytovaných služeb*

Krizové centrum

770

268

Odborné sociální
poradenství
Podpora rodin
v agendě OSPOD

počet dospělých
a dětí

Chrudim

Krizová pomoc

Azylový dům
Poradenské
centrum pro děti
a mládež

Azylové domy
Sociální
rehabilitace
Krizová pomoc

Svitavy
443

72

281

89

14

1

Krizové centrum

sociální služby
Jihlava
Havlíčkův Brod

Odborné sociální
poradenství

Krizové centrum

Krizová pomoc

Dům na půl cesty

Domy na půl cesty
Krizová pomoc

Žamberk
260

99

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 2021

„Pestalozzi“ působí v Chrudimi od roku 1999, tedy

Pomohli jsme celkem 1 038
osobám

a poskytli jim 8 569

konzultací

23
let

. Nabízíme celkem

lidí využilo služby
anonymně

služeb

.

69
rodin využilo naše
služby

.

Ambulantní služby
894 osob

163

5

Dospělých
770
Využití
jednotlivých forem
služeb

Počty klientů
Terénní služby
61 osob

Dětí
268

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

NAŠE
PROSTORY

KONZULTACE
S DÍTĚTEM

ROZHOVOR
S PRACOVNÍKEM

PŘÍBĚH
HONZÍKA

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

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

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

Do Krizového centra Chrudim
může člověk přijít, když:
•
•
•
•
•
•
•

má potíže, které nedokáže sám zpracovat,
trápí ho depresivní stavy,
cítí sebevražedné tendence,
řeší problémové vztahy a komunikaci v rodině,
prožívá náročné rozvodové a porozvodové situace,
registruje obtížné vztahy dítěte s rodiči,
potřebuje vyřešit obtížené kontakty dítěte s nepečujícím rodičem,
• hledá pomoc při návratu dítěte do školního zařízení,
• je předlužený či chce podat žádost o oddlužení,
• potřebuje zodpovědět právní otázky atd.
Tým krizového centra tvoří:
2× sociální pracovnice
1× pracovník v sociálních službách
3× psycholog
NÁŠ TÝM
2× psychoterapeut
3× právník
Služby jsou poskytovány bezplatně, v případě
zájmu i 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
Témata, která výrazně rezonovala v krizovém centru, se týkala ve velké míře dětí a důsledků pandemických opatření
na jejich životy. Konkrétně: obtížné návraty dětí do škol (ne-

zvládají výuku, docházení do školy, ztráta režimu, problémy
v kolektivu). Somatizace (bolesti hlavy, břicha, nevolnosti,
zvracení). Snížená frustrační tolerance (vyšší citlivost až přecitlivělost). Sebepoškozování, zejména mladiství, ale i menší děti (tlak, který nezvládají, řeší ubližováním si). O 20 %
narostl počet klientů se sebevražednými tendencemi, depresemi a s problémy při návratu do školních zařízení. Děti
rozvedených rodičů mají potíže kvůli bojům a tlaku obou
rodičů (výchovné problémy ve škole, zhoršení školního prospěchu, zvýšená agrese). U dospělých klientů častější úzkostné a depresivní stavy, úmrtí v rodině, ale také nefunkční
komunikace mezi rodiči, kteří nežijí spolu. Klienti opakovaně
oceňovali komplexnost, dostupnost a flexibilitu pomoci.
Ošetřili jsme 470 lidí, z toho 358 dospělých (274 žen
a 84 mužů) a 112 dětí (75 dívek a 37 chlapců). Služby využilo 90 klientů anonymně.

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
I přes složitou dobu a zavedená opatření se nám dařilo poskytovat komplexní poradenství v oblasti oddlužení. Největší
zájem byl o zpracování návrhu na oddlužení a jeho podání
k soudu. Celkem jsme takových žádostí podali 58. Úspěšnost schválení soudem byla 100 %. S dalšími klienty jsme
řešili otázky, jak ochránit svůj majetek před exekutory, jak
zabránit prodeji majetku či jak postupovat při exekucích na

účet. Naše práce ochránila mnoho z nich před ztrátou střechy nad hlavou či majetku.
Kromě oblasti dluhů jsme klientům pomáhali v sociální integraci. S naší podporou si mnoho z nich zajistilo zaměstnání
a bydlení. Naučili se lépe hospodařit s finančními prostředky, plánovat i spořit. Současně si urovnali životní priority.
V rámci služby jsme pomohli 291 klientům. Služby využilo
289 dospělých (177 žen a 112 mužů) a 2 děti. 73 klientů si
přálo být vedeno anonymně.

Podpora rodin
v agendě OSPOD
Forma služby: ambulantní, navazující na krizovou pomoc
Kapacita: okamžitá 1 osoba
Cílové skupiny:
– rodiny v agendě OSPOD
– rodiny v mediaci
Pomáháme od: 1. 1. 2009
V roce 2021 jsme pomohli 99 klientům. V péči jsme měli
75 dospělých klientů (42 žen a 33 mužů) a 24 dětí (17 dívek
a 7 chlapců). Celkem jsme podpořili 44 rodin. Mediace využilo 20 rodin a 41 rodin využilo služby psychologické. Služba
přispěla k zachování účinné odborné pomoci dětem, jejich
rodičům a celým rodinám. Předností služby byla krátká objednací lhůta. Klienty se dařilo objednávat v rozmezí dvou
až třech týdnů. Vlídným přístupem se dařilo klienty motivovat ke spolupráci. Díky odborné pomoci se rodiče naučili
porozumět svým dětem, lépe spolu komunikovat, vzájemně
si ukazovat své emoce a adekvátně na ně reagovat. Klienti oceňovali poskytnutí bezpečného prostoru. Vše, co řekli,
bylo s respektem přijato. Psychologové v rámci rodinného
kontextu zmírnili či zcela odstranili nejrůznější psychosomatické projevy dětí (např. bolesti hlavy, břicha).
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Azylový dum
Chrudim
Adresa: Malecká 613, 537 05 Chrudim
Vedoucí služby: Mgr. Klára Křížová
Telefon: 469 311 460/611, 725 719 028
E-mail: ad.chrudim@pestalozzi.cz
Web: www.pestalozzi.cz
Azylový dům Chrudim

Provozní doba:
Ubytování je poskytováno nepřetržitě,
ostatní služby jsou poskytovány v běžnou
pracovní dobu v pracovní dny, případně
dle potřeby klienta.
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

NAŠE
PROSTORY

AKTIVITY
V AZYLOVÉM DOMĚ

CESTA
K NÁM

PŘEDSTAVENÍ
SLUŽBY

PŘÍBĚH
JIŘÍKA

Do Azylového domu Chrudim
může člověk přijít, když:
• ztratil střechu nad hlavou a potřebuje pro sebe
a svou rodinu zajistit bydlení,
• je obětí domácího násilí a potřebuje najít útočiště,
bezpečí a pomoc.
Azylový dům dále nabízí:
• sociální poradenství, které pomáhá řešit problémy
každodenního života,
• pedagogickou podporu pro školní i předškolní děti
a jejich rodiče,
• pomoc s vedením domácnosti a finančním hospodařením,
• podporu ve výchově dětí a posilování dovedností
rodiče,
• vzdělávací a aktivizační služby,
• aktivity ke zvýšení soběstačnosti a odpovědnosti,
• rady a doporučení, jak aktivně trávit volný čas svůj
i s dětmi,
• přístup na PC s internetem.
Tým v Azylovém domě tvoří:
3× sociální pracovník
1× další odborný pracovník (pedagog)
1× pracovník v sociálních službách
NÁŠ TÝM
11× pracovník recepce (4× HPP, 7× DPP)
Ceník:
za den

za měsíc

150 Kč

4 500 Kč

rodič

120 Kč

3 600 Kč

každé dítě

80 Kč

2 400 Kč

Dospělá osoba
Rodiče s dětmi

Azylový dům
Forma služby: pobytová sociální služba
Kapacita: 30 lůžek v 15 bytových jednotkách
Cílové skupiny: oběti domácího násilí a rodiny s dítětem/
dětmi
Pomáháme od: 26. 9. 2012
Náš azylový dům jako jeden z mála pracuje se systémem
rodin, což na pracovníky klade vyšší nároky. Mimo běžné problémy bylo mnohdy nezbytné řešit i oblast partnerských vztahů. Vládní opatření, která často uvěznila mnoho lidí doma,
vedla k nárůstu rodinných konfliktů a násilí. I u nás registrujeme vyšší počet obětí domácího násilí.
Standardně azylové domy pracují s dospělými klienty. My ale
vidíme velkou příležitost také v podpoře jejich dětí, a proto je
součástí týmu pedagog. Pozice, která je v azylových domech
velmi výjimečná. Pedagog nabízí odborné a citlivé vedení,
aby děti měly šanci rozvinout svůj potenciál a snížilo se riziko psychických a výchovných problémů. Díky němu děti
dobře zvládly distanční výuku, většina zlepšila svůj prospěch
i postavení mezi vrstevníky. Rodiče se učili, jak se s dětmi
efektivně připravovat do školy, jak je správně vést a rozvíjet.
Při práci s dospělými jsme se věnovali posilování dovedností, které jsou nezbytné pro zvládání výzev každodenního života. Klíčové bylo naučit se hospodařit s penězi, orientovat
se v systému dostupných služeb, najít si práci, vést dobře
domácnost, zvládat péči o děti a být psychicky v pohodě.
Intenzivně jsme pracovali na vytvoření podmínek pro získání
vlastního bydlení, které je alfou a omegou nového startu do
života. Oporou nám byly nadace, které pomáhají klientům
s úhradou kauce, bez které by získání bydlení nebylo možné.

Velký úspěch naší práce vidíme v úspěšnosti klientů přirozeně se začlenit. U 78 % podpořených klientů se podařilo odejít buď do vlastního bydlení, anebo obnovit narušené vazby v původní rodině, kam se vraceli. Od roku
2013 je to procentuálně nejvyšší výsledek.
Za rok 2021 bylo podpořeno 83 klientů. Od otevření AD
v roce 2013 se jedná o nejvyšší počet lidí, kterým jsme
pomohli.

Podpořili jsme 74 rodin a 9 obětí domácího násilí.
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Poradenské
centrum
pro děti a mládež
Chrudim
Adresa: Štěpánkova 108,
537 01 Chrudim
Vedoucí služby: Mgr. Radim Sedláček
Telefon: 724 309 177
E-mail: poradna@pestalozzi.cz
radim.sedlacek@pestalozzi.cz
pavlina.cepelkova@pestalozzi.cz
zuzana.franzova@pestalozzi.cz
Web: www.otevridvere.cz,
www.pestalozzi.cz
Poradenskecentrumpestalozzi
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

TADY
PRACUJEME

TECHNIKY
PRÁCE

CESTA
K NÁM

INFORMACE
O SLUŽBĚ

PŘÍBĚH
MIRKA

Do Poradenského centra pro děti
a mládež Chrudim může dítě
a mladý dospělý přijít, když:
• potřebuje pomoc a podporu při navazování a udržení zdravých mezilidských vztahů (rodinných, partnerských, přátelských, pracovních,…),
• nemá znalosti a dovednosti potřebné pro budoucí
samostatný život,
• chce pracovat na svém osobnostním rozvoji, se
svými emocemi, chováním,
• řeší panické ataky, úzkosti,
• se sebepoškozuje nebo má sebevražedné myšlenky,
• je nebo byl týrán, zneužíván, byl obětí trestného
činu,
• potřebuje pomoc s poruchou příjmu potravy,
• řeší problémy spojené se vzděláním,
• potřebuje psychoterapii,
• potřebuje poradit se změnou životního stylu (závislosti, agrese, šikana, vandalismus,…),
• řeší traumata z minulosti.
Tým Poradenského centra tvoří:
1× speciální pedagog
2× sociální pracovnice
1× psychoterapeut
NÁŠ TÝM
2× další odborný pracovník
Služby jsou poskytovány bezplatně.

Sociální rehabilitace
Forma služby: ambulantní a terénní sociální služba
Kapacita: 50 uživatelů ambulantní forma práce
90 uživatelů terénní forma práce
Cílová skupina – děti a mladí dospělí ve věku 6–26 let, kteří:
– aktuálně jsou nebo v minulosti vyrůstali v ústavním zařízení
(dětský domov, dětský domov se školou, výchovný ústav)
nebo v náhradní rodinné péči
– jsou ohroženi nařízením ústavní výchovy, jsou v péči OSPOD
– jsou klienty Probační a mediační služby
Pomáháme od: 1. 1. 2005
Jako stěžejní se pro naši službu ukazují faktory dlouhodobosti a komplexnosti. S dětmi pracujeme dlouhodobě, doprovázíme je jejich cestou nejen v ústavní výchově, ale jsme tu
pro ně i při návratu do rodiny či v jejich samostatném životě.
Aktuálně se naše pozornost soustředí i na prevenci. Snažíme se poskytovat dlouhodobou péči klientům z domácího
prostředí, kteří se ocitli v péči OSPOD, a snažíme se s nimi
pracovat na tom, aby nemuseli do ústavu. Zpracováváme
jejich traumata, pracujeme na vztazích s vrstevníky i rodinou,
poskytujeme jim kontakt s vrstevnickou skupinou a nabízíme
jim důvěrné prostředí, kde mohou mluvit o tom, co prožívají.
V roce 2021 s námi 51,6 % klientů spolupracovalo déle než
jeden rok.

S nezbytnými opatřeními probíhala osobní setkání, část naší
pomoci se ale přesunula do on-line prostředí.
V roce 2021 jsme se zaměřili více na rozvoj služby. Probíhalo vzdělávání pracovníků, nakoupili jsme užitečné pomůcky
k naší práci a novým vybavením jsme zpříjemnili prostory pro
klienty. Rozšířili jsme možnost komunikace i na dalších sociálních sítích, což nám pomohlo čelit stanoveným opatřením
a zůstat s dětmi v bližším kontaktu. Stali jsme se součástí
platformy „Do dospělosti“ sdružující organizace, které nabízejí podporu a rozvoj mladým lidem se zkušeností s institucionální péčí především při jejich přípravě na samostatný život.
Podíleli jsme se na tvorbě průvodce „Společně po svých“.
Za rok 2021 využilo naši službu 95 dětí a mladých dospělých.
31 % z nich bylo z dětských domovů, 38 % z dětských domovů se školou, 20 % z výchovných ústavů, 8 % se zkušeností
s ústavní výchovou nebo s pěstounskou péčí a 3 % z rodin
v péči OSPOD.

Situace spojená s nemocí covid-19 nám v roce 2021 znemožnila organizovat téměř všechny skupinové aktivity. Oproti
tomu se u našich klientů zvýšil zájem o individuální konzultace a terapie. Od praktických témat se jejich pozornost posunula více k tématům osobním. Ve větší míře jsme řešili deprese, pocit odcizení, nejistotu, sebepoškozování, narušené
vztahy, závislosti a obavy z budoucnosti. Přibylo také klientů
týraných a zneužívaných.
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Svitavy
Centrum
J. J. Pestalozziho
20

Statistika služeb poskytnutých ve

Svitavách v roce 2021

„Pestalozzi“ působí ve Svitavách od roku 2010, tedy

Pomohli jsme celkem

515
osobám

a poskytli jim 2 099

konzultací

12
let

lidí využilo služby
anonymně

2
služby

.

56
rodin využilo naše
služby

.

Dospělých
443

Krizová pomoc
417 osob

34

. Nabízíme celkem

Využití
jednotlivých forem
služeb

Odborné sociální
poradenství
98 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, 725 365 324
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

NAŠE
PROSTORY

TECHNIKY
PRÁCE

KLIENTKA KC

INFORMACE
O SLUŽBĚ

PŘÍBĚH
PANA D.

Do Krizového centra Svitavy
může člověk přijít, když:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

druhý rodič neplatí výživné,
odchází od partnera a neví si rady,
nezvládá splácet své dluhy,
potřebuje pomoc s žalobou, žádostí, návrhem,
smlouvou a dalším,
přišel o někoho blízkého,
sám nebo někdo z blízkých vážně onemocněl,
s partnerem nedokáže společně komunikovat,
zažívá obtíže v partnerském vztahu a chce je společně s partnerem řešit,
u dětí dochází k výrazné změně v chování nebo prožívání,
se u něj doma objevilo psychické či fyzické násilí,
se jeho dítě setkalo se šikanou, týráním či sexuálním zneužíváním,
má potíže s úzkostí, depresí, má sebevražedné myšlenky či se sebepoškozuje,
dlouhodobě prožívá nepříjemné emoce (strach,
prázdnotu, ztrátu smyslu, osamělost).

Tým Krizového centra tvoří:
1× speciální psycholog/psychoterapeut
2× psycholog
2× sociální pracovník
NÁŠ TÝM
1× právník
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. 3. 2010
Další rok spojený s covidem-19 a mimořádnou situací kolem něj. Lidé zažívající nejistotu, obavy, strach, nepříjemné
emoce a pocity. Krizové intervence byly poskytovány nejčastěji v oblasti rodinné terapie včetně práce s dětmi, které tyto
situace velmi těžce prožívaly. Nejvíce řešenou problematikou
byly rodinné krize včetně porozchodového poradenství v péči
o děti, a to v 71 %. Zbývající část byla věnována pomoci
v prožívání různých osobních krizí. Péče byla zaměřena také
na pomoc obětem domácího násilí, dětem, které se sebepoškozují i těm, které zažily sexuální zneužívání. Setkávali jsme
se s lidmi, kteří si neměli o svých trápeních s kým promluvit,
často se za ně styděli, báli se svěřit někomu ve svém okolí.
Naším úkolem bylo posilnit je a společně hledat východisko
z krize.
Patříme mezi jednu z nejvyhledávanějších organizací našeho regionu. Organizace, které by nabízely podobnou pomoc,
buď v regionu chybí, nebo mají neúměrně dlouhé čekací
lhůty. Nejsou výjimkou klienti i ze vzdálenějších míst (Vysoké
Mýto, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Zábřeh na Moravě,…).
V roce 2021 jsme pomohli 417 lidem, z toho 34 anonymně.
97 % osob bylo v krizi a 3 % tvořili oběti domácího násilí.
Dětských klientů bylo 72.

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
Pomáháme lidem lépe se orientovat ve svých právech
a povinnostech, aby dokázali efektivně vyjádřit své potřeby
a přání a nalezli možnosti řešení nepříznivé sociální situace.
Největší podíl práce byl věnován problematice spojené s oddlužením, sjednocením dluhů či právní pomoci například při
vypořádání majetku po rozvodu. Kompletně jsme zpracovali
39 návrhů na oddlužení se 100% povolením soudu. Toto číslo vyjadřuje vysokou odbornou úroveň týmu, který se problematice oddlužení věnuje. Zpracování návrhu na oddlužení je
administrativně velmi náročné. My takovou pomoc nabízíme
našim klientům zdarma a ve vysoké kvalitě.
Pomoc v nepříznivé sociální situaci jsme poskytli 98 klientům, z toho bylo 47 žen a 51 mužů.
V září jsme uspořádali dvoudenní vzdělávací akci pro všechny psychology a terapeuty naší organizace na téma „Párová
terapie – partnerská krize“. Mgr. Pavel Rataj nám ukázal další
cesty, jak pomáhat partnerům hledat efektivní cesty vedoucí
k vyjasnění jejich problémů, jak jinak zacházet s emocemi
a různými odlišnostmi. Můžeme tak účinněji pomáhat našim
uživatelům s jejich každodenním fungováním.
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Žamberk
Centrum
J. J. Pestalozziho

Statistika služeb poskytnutých v

Žamberku v roce 2021

„Pestalozzi“ působí v Žamberku od roku 2019, tedy

Pomohli jsme celkem

359
osobám

a poskytli jim 2 644

konzultací

3
roky

. Nabízíme celkem

75
.

Využití
jednotlivých forem
služeb

lidí využilo služby
anonymně

Pomoc rodinám
v agendě OSPOD
105 osob

.

služby

rodin využilo naše
služby

Krizová pomoc
204 osob

56

3

Dospělých
260

Počty klientů

Dětí
99

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

NAŠE
PROSTORY

TECHNIKY
PRÁCE

CESTA
K NÁM

INFORMACE
O SLUŽBĚ

PŘÍBĚH
HANY

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

Do Krizového centra Žamberk
může člověk přijít, když:
• má problémy v rodině, které neumí řešit,
• zažívá dlouhodobý stres,
• je jako rodič bezradný či nejistý, jak si poradit s problémy svých dětí,
• zažívá strach ze selhání, má pocity nejistoty,
• ztratil blízkou osobu,
• zažívá úzkostné stavy,
• je obětí tragické události,
• nechce se mu žít, má sebevražedné tendence,
• ztratil bydlení, zaměstnání,
• zažívá konfliktní situaci a neví, co s tím,
• potřebuje sepsat žádost, žalobu, návrh,
• potřebuje psychologickou diagnostiku,
• mu někdo ubližuje nebo je obětí šikany ve škole,
• má pocity prázdnoty, smutku,
• jako dítě obtížně zvládá rozchod svých rodičů, jejich
boje a přechody mezi dvěma domovy.
Tým Krizového centra tvoří:
1× psycholog
1× psychoterapeut
2× sociální pracovník
NÁŠ TÝM
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

Krizová pomoc je v regionu Žamberecka nabízena už třetí rok
a její potřebnost je nezpochybnitelná. Počet lidí, kteří vyhledávají naši pomoc, rok od roku výrazně stoupá. V roce 2021
došlo k navýšení počtu klientů oproti roku 2020 o 79 %. Počet dětí se zvýšil o 51 %. Celkový počet ošetřených klientů je
ve srovnání s velikostí regionu významný. Nejčastěji řešenou
problematikou jsou nefunkční rodinné vztahy, a to ve 45 %.
Konkrétně rodinné a vztahové problémy, výchovné problémy dětí, úzkosti, deprese, zpracování traumat. Častějším tématem bylo i vyrovnání se se ztrátou blízkého člověka. Pro
psychickou stabilizaci nás vyhledalo 22 % klientů, 15 % se
potýkalo s důsledky psychického onemocnění.
S ohledem na problémy spojené s pandemií covid-19 jsme
nabídli on-line podpůrnou skupinu pro zdravotníky a pracovníky IZS, kteří byli neúměrně dlouho zatíženi stresem.
V roce 2021 jsme pomohli celkem 204 osobám, z toho
65 dětem, anonymně využilo službu 38 osob.

Odborné sociální
poradenství
Forma služby: ambulantní sociální služba
Kapacita: okamžitá 1 osoba
Cílové skupiny:
– oběti trestných činů
– rodiny s dítětem/dětmi
– senioři
– osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
Pomáháme od: 1. 1. 2019
Nárůst klientů evidujeme i ve službě Odborné sociální poradenství, a to o 47 % oproti roku 2020. Tuto službu využívají
lidé, kteří jsou v náročné životní situaci, kterou sami nezvládají a potřebují odbornou radu a pomoc. Nejčastěji jsme se
věnovali žádostem, návrhům a žalobám zejména z oblasti
rodinné problematiky. Pracovali jsme na obsahu nájemních

smluv, jejich platnosti, možnosti výpovědí. Zpracovali jsme
návrhy na splátkové kalendáře, učili finančnímu hospodaření. Pomáhali jsme klientům získat zaměstnání a bydlení. Bylo
provedeno mnoho psychologických diagnostik. Se členy rodin jsme pracovali na nácviku vhodné komunikace, trénovali
modelové situace s cílem zlepšení rodinných vztahů.
V roce 2021 jsme pomohli celkem 50 lidem (z toho 1 dítě).
Anonymně službu využilo 18 osob.

Podpora rodin
v agendě OSPOD
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 do 31. 12. 2021
Z důvodu ukončení evropského projektu byl rok 2021 posledním, ve kterém jsme uvedenou službu poskytovali. Většina
našich klientů řešila rozvodovou a porozvodovou problematiku. Partnerem v pomoci nám byl Orgán sociálně právní ochrany dětí. Témata, se kterými rodiny přicházely, byly nejčastěji:
psychosomatické problémy dětí v důsledku nepříznivé sociální
situace, výchovné problémy, problémy se sebepoškozováním
či problémy dětí s přecházením mezi dvěma domácnostmi. Rodiny využívaly sociálního a psychologického poradenství. Výrazný zájem byl o psychoterapie a rodinné mediace, které jsou
skvělým pomocníkem při problémech v komunikaci mezi rodiči
především při řešení péče o děti po rozvodu. Obsahem práce
v rámci Asistovaného kontaktu byla především narušená vazba
a odmítání dítěte stýkat se s rodičem, se kterým nežije.
V roce 2021 využilo službu 105 osob, tj. 19 rodin. Intenzivní
podporu dostalo 33 dětí.
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Jihlava
Centrum
J. J. Pestalozziho

Statistika služeb poskytnutých v

Jihlavě v roce 2021

„Pestalozzi“ působí v Jihlavě od roku 2016, tedy

Pomohli jsme celkem

370
osobám

6

. Nabízíme

let

a poskytli jim 2 506

konzultací

1
službu

.

.

Dospělých
281

72
lidí využilo služby
anonymně

40

Počty klientů
Dětí
89

rodin využilo naše
služby
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Krizové
centrum
Jihlava
Adresa: Štefánikovo náměstí 1972/2,
586 01 Jihlava
Vedoucí služby: Mgr. Tereza Vágnerová
(Kateřina Leličová, DiS. v roce 2020)
Telefon: 567 155 028, 727 803 665
E-mail: kcji@pestalozzi.cz
Web: www.pestalozzi.cz
Krizové centrum Jihlava
krizovecentrumjihlava
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

TECHNIKY
PRÁCE

TADY
PRACUJEME

INFORMACE
O SLUŽBĚ

PŘÍBĚH
KRIŠTŮFKA

Do Krizového centra Jihlava
může člověk přijít, když:
• je nad jeho síly to, co prožívá,
• má myšlenky na ukončení života,
• zažil traumatickou událost (nehoda, úraz, úmrtí,
násilí, ohrožení, ztrátu),
• má problémy ve vztazích (přátelství, rodina, škola,
práce),
• nedokáže zvládnout své emoce (zlost, smutek,
stud, strach, úzkost),
• má pocit, že mu nikdo nerozumí,
• trpí pocity viny,
• nemá nikoho, s kým by se mohl podělit o to, co ho
trápí.
Tým Krizového centra tvoří:
2× psycholog
1× sociální pracovník/psychoterapeut
1× sociální pracovník
NÁŠ TÝM

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 klientům je nabízena formou krizové intervence, psychologického poradenství, terapie, sociálního poradenství,
psychologické diagnostiky aj. Nejčastěji lidé řešili rodinné
problémy – rozvody, péči o děti, komunikaci uvnitř rodiny,
více je trápily úzkosti a fobie. Častěji jsme se setkávali s pocity selhání v osobním životě, neuspokojivými vztahy s druhými lidmi, ztrátou smyslu, pocity zbytečnosti apod.
V roce 2021 došlo k výraznému nárůstu počtu klientů a konzultací. Nárůst počtu klientů byl oproti roku 2020 o 39,6 %.
Nárůst intervencí byl dokonce o 49 %.
Alarmující je strmý nárůst dětí s psychickými obtížemi – úzkostmi, sebepoškozováním, poruchami příjmu potravy, myšlenkami na sebevraždu, sociálními fobiemi, ztrátou zájmu
o koníčky a celkově ztrátou pocitu nějakého smyslu, směřování… Evidujeme několik dětí ve vážných psychických
stavech, které není kam předat (pedopsychiatrická péče je
vytížena, čekací lhůty půl roku a déle). Situaci vnímáme jako
nesmírně vážnou a chceme se zapojit do jejího řešení.
Klienti a spolupracující organizace nejvíce oceňují dostupnost
naší péče (objednáni v akutních případech ihned či do jednoho týdne), odbornost (pracovnice se orientují v problematice klientů, dokáží poskytnout profesionální pomoc), ochotu
a vstřícnost, vysokou kvalitu práce a kvalitní spolupráci.

Rok 2021 byl ovlivněn pandemií covid-19 v trochu jiném
duchu než rok předcházející. Spíše než se strachem z nového onemocnění klienti přicházeli s tématy, jak se pandemie
podepisuje na jejich zdraví duševním. Pocity frustrace, vzájemného neporozumění, rozdílnosti názorů, sociální izolace,
finanční nejistoty, celkové ztráty dosavadních jistot, nutnost
učit se žít v očekávání neustálých změn. Děti se potýkaly
s pocity úzkosti, ztrátou vazeb, nabourání pocitů smyslu jakéhokoli konání. Dlouhodobé zavření škol jim rozbořilo celkový navyklý režim, který jen obtížně s jejich znovuotevřením
obnovovaly (denní rytmus, návrat do kroužků, ...). Toto jsou
a budou témata, která si neseme i do roku dalšího.

V roce 2021 jsme pomohli 370 osobám, z toho bylo 281 dospělých a 89 dětí. Celkem jsme měli v péči 40 rodin.
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Havlíčkuv
Brod
Centrum
J. J. Pestalozziho
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Statistika služeb poskytnutých v Havlíčkově

Brodě v roce 2021

„Pestalozzi“ působí v Havlíčkově Brodě od roku 2004, tedy

18

Pomohli jsme celkem

15
osobám

a poskytli jim 2 131

konzultací

let

. Nabízíme

1
službu

.

.

Dospělých
14
Počty klientů

Dětí
1

1
rodina využila naše
služby
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Dum
na pul cesty
Havlíčkuv Brod
Adresa: Beckovského 1882,
580 01 Havlíčkův Brod
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

HAVLÍČKŮV BROD

NAŠE
PROSTORY

BYDLENÍ
KLIENTŮ

TADY
PRACUJEME

INFORMACE
O SLUŽBĚ

PŘÍBĚH
JAKUBA

Do Domu na půl cesty Havlíčkův
Brod může člověk přijít,
když odchází z:
•
•
•
•
•
•

dětského domova,
výchovného ústavu,
ochranné léčby,
výkonu trestu odnětí svobody,
pěstounské rodiny,
nefunkční rodiny.

A navíc potřebuje:
•
•
•
•
•
•
•

pomoc najít zaměstnání,
naučit se hospodařit s penězi,
umět pečovat o domácnost a sebe,
podpořit v hledání vlastního bydlení,
naučit se pečovat o dítě a být dobrým rodičem,
pomoc při uplatňování práv,
podpořit v samostatnosti a soběstačnosti.

Tým v Domě na půl cesty tvoří:
2× sociální pracovník
1× pracovník v sociálních službách
NÁŠ TÝM

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: mladí lidé zpravidla ve věku 18–26 let, kteří
odcházejí ze zařízení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné
péče, ze zařízení ochranné léčby, z výkonu trestu odnětí svobody, popř. se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, která
jim znemožňuje vstup do samostatného života.
Pomáháme od: 1. 6. 2004
Dům na půl cesty Havlíčkův Brod má v Kraji Vysočina nezastupitelné místo. V kraji není žádná jiná pobytová služba,
která by pomáhala mladým lidem bez rodinného zázemí tak,
aby dokázali lépe uspět v samostatném životě. Oni bohužel
nemohou s podporou vlastní rodiny počítat a s mnoha neznámými, které je čekají, se musí popasovat sami. U nás našli nejen důstojné zázemí, ale také pomoc a podporu potřebnou pro řešení jejich nepříznivé situace. Cílem bylo podpořit
a rozvíjet klíčové kompetence v oblasti zaměstnání, bydlení,
hospodaření s penězi, v péči o domácnost, sebe a děti. Opakovaně jsme se setkávali s překážkami, které přinesla nařízení vlády. Nebylo možné pravidelně pořádat skupinové aktivity
jako např. vzdělávací semináře, pravidelná společná setkání
nebo nácvik pracovních dovedností v dílně ručních prací. Nebylo možné ani povolit návštěvy klientů mezi sebou. Sociální
izolace a strach z nemoci vedly k řadě obav a nepříjemným
pocitům. Právě v těchto chvílích bylo důležité, aby měli vedle
sebe někoho, kdo nabízí jistotu, podporu a pomoc a s kým
mohou své obavy sdílet. Naučili jsme se více konzultovat online. Jakmile došlo k rozvolňování protiepidemických nařízení, snažili jsme se tento čas maximálně využít k osobnímu
kontaktu a k co nejrychlejšímu návratu do „běžného života“.

Celkem jsme pomohli 14 mladým dospělým na startu do jejich samostatného života. Mezi podpořenými bylo i 1 dítě.
Dům na půl cesty Havlíčkův Brod fungoval bez přerušení
i v době pandemie a nouzových stavů. Službu dokázali po
celý rok zajišťovat kmenoví pracovníci bez omezení. Bylo
však nutné dodržovat přísná hygienická opatření, aktivity se
poskytovaly individuálně či skupinově přes online prostředí.
Praxe ukázala, že pracovníci byli schopni distančně pracovat
nejen s kolegy, ale také s uživateli. Online prostředí nebylo
překážkou při budování vzájemné důvěry a zdravého vztahu
mezi pracovníkem a uživatelem.
Rádi bychom poděkovali všem spolupracujícím organizacím
a zainteresovaným osobám za jejich podporu, pochopení
a součinnost, zejména pak městu Havlíčkův Brod za vzájemnou spolupráci při řešení nepříznivé situace našich společných klientů.

35

Finanční část

Přehled hospodaření
Rozvaha sestavená k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
AKTIVA
A. STÁLÁ AKTIVA

Výnosy

Dům na půl cesty Havlíčkův Brod

3 355

3 355

Krizová pomoc Chrudim

4 838

4 838

3 670

32

32

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1 615

1 847

Krizová pomoc Svitavy

4 349

4 349

III. Dlouhodobý finanční majetek

664

2 694

Krizová pomoc Jihlava

3 290

3 290

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku

-1 009

-903

PC – sociální rehabilitace

3 618

3 618

B. OBĚŽNÁ AKTIVA

7 571

4 954

OSP Chrudim, Svitavy

3 041

3 041

OSPOD Chrudim

1 217

1 217

Azylový dům Chrudim

6 420

6 420

177

177

2 381

2 381

OSP Žamberk

374

374

OSPOD Žamberk

977

977

86

86

1 331

1 331

30

38

207

207

35 691

35 699

I. Zásoby
II. Pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek
IV. Jiná aktiva
ÚHRN AKTIV
PASIVA

0

32

235

604

7 163

4 250

173

68

8 873

8 624

Stav 1. 1. 2021 Stav 31. 12. 2021

A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM

7 202

7 216

I. Jmění celkem

6 118

7 208

II. Výsledek hospodaření

1 084

8

B. CIZÍ ZDROJE CELKEM

1 671

1 408

514

736

E-mail: monika.pleskacova@pestalozzi.cz

I. Krátkodobé závazky

Web: www.pestalozzi.cz

II. Jiná pasiva

1 157

672

ÚHRN PASIV

8 873

8 624

Provozní doba:
Po: 7.00 – 15.30
Út: 7.00 – 15.30
St: 7.00 – 15.30
Čt: 7.00 – 15.30
Pá: 7.00 – 15.30

Náklady

Stav 1. 1. 2021 Stav 31. 12. 2021
1 302

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Adresa: Štěpánkova 108,
537 01 Chrudim
Finanční manažerka, vedoucí úseku:
Ing. Monika Pleskačová
Telefon: 725 740 268
Telefon účetní: 469 313 251
Telefon mzdová účetní: 469 312 342

Činnosti organizace CJJP 2021

Azylový dům Chrudim – nad rámec
přímých a nepřímých nákladů
Krizová pomoc Žamberk

OSPOD Žamberk – nad rámec přímých
a nepřímých nákladů
Vícenáklady sociálních služeb nad
rámec běžného provozu
Hospodářská činnost
Správa
Celkem před zdaněním

Zdroje financování

Finanční zdroje přijaté v roce 2021, jenž budou využité v roce 2022
(v tis. Kč)
Veřejné zdroje (Burza filantropie)
Nadační příspěvky
Dary PO

4% 2%1% 7%

30
502
17

11 %
3%
1%

36

Nadační příspěvky

556

Dary FO a PO

252

5%

17 %

Finanční zdroje přijaté v minulých letech, využité v roce 2021
(v tis. Kč)
NÁŠ TÝM

Hospodářský výsledek 2021
(v tis. Kč)

49 %

Pardubický kraj
49 %
Kraj Vysočina
17 %
Individuální projekt
Pardubického kraje (ESF OPZ)*
11 %
Dary
7%
Města (Chrudim, Jihlava, Svitavy,
Žamberk, Moravská Třebová,
Havlíčkův Brod)
5%
MPSV (COVID-19)
4%
MPSV (ESF OPZ)*
3%
Poplatek za poskytnutou službu
2%
Tržby z doplňkové činnosti
1%
MPSV
1%

* Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
Činnost

Činnost
hlavní

hospodářská

celkem

Výnosy

35 443

256

35 699

6 542

Provozní dotace

31 831

0

31 831

13

2 514

Provozní dotace

31 831

0

31 831

105

0

105

Přijaté příspěvky

2 628

0

2 628

51

0

51

Přijaté příspěvky (dary)

2 628

0

2 628

3

0

3

Ostatní služby*

3 855

14

3 869

Osobní náklady

29 011

3

29 014

Mzdové náklady

21 797

2

21 799

Zákonné sociální pojištění

7 125

1

7 126

Zákonné sociální náklady

89

0

89

Daně a poplatky

61

0

61

Daně a poplatky

61

0

61

Ostatní náklady

3

0

3

Jiné ostatní náklady

3

0

3

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití
rezerv a opravných položek

57

14

71

Odpisy dlouhodobého majetku

34

14

48

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

23

0

23

A. NÁKLADY
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovaných dodávek
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci

NÁKLADY CELKEM

hlavní

hospodářská

celkem

35 647

44

35 691

6 515

27

2 501

35 647

44

35 691

Tržby za vlastní výkony a za zboží

838

246

1 084

Ostatní výnosy

146

10

156

Zúčtování fondů

115

0

115

31

10

41

Jiné ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM

35 443

256

35 699

Výsledek hospodaření před zdaněním

-204

212

8

Výsledek hospodaření po zdanění

-204

212

8

Kompletní účetní závěrka ve složení rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce je zveřejněna
ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin.
Je zde k dispozici i kompletní účetní závěrka minulých let, sloužící k porovnání jednotlivých období.
Členům správní a dozorčí rady Centra J. J. Pestalozziho nebyly vyplaceny žádné odměny.

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

Statutárnímu orgánu společnosti byla za výkon jeho funkce odměna vyplacena.
Zaměstnanci organizace jsou zařazeni dle mzdových tarifů nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, příloha č. 2, § 5, odst.2.
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Zpráva
auditora
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Podpora rodin
v agendě
OSPOD
Chrudim

Krizová pomoc
Chrudim

Odborné
sociální
poradenství
Chrudim
a Svitavy

Azylový dům
Chrudim

Sociální
rehabilitace
Chrudim
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Krizová pomoc
Svitavy

Krizová pomoc
Žamberk

40

Krizová pomoc
Jihlava

Dům na půl
cesty
Havlíčkův Brod

Odborné
sociální
poradenství
Žamberk

Podpora rodin
v agendě
OSPOD včetně
Asistovaného
kontaktu
Žamberk

Fundraising

Jak to děláme
Podpora Centra J. J. Pestalozziho je založena na vícezdrojovém financování.
Dary finanční, věcné i služby získáváme jak od individuálních, tak firemních
dárců. Od roku 2022 posilujeme fundraisingový tým s cílem rozšířit síť našich
podporovatelů.
Na podpoře organizace se finančně i materiálně podílejí sami zaměstnanci.
Významnou část darů poskytují nadace a nadační fondy. Dlouhodobá podpora
a spolupráce vychází z důvěry v naši práci.

Adresa: Štěpánkova 108,
537 01 Chrudim
Web: www.pestalozzi.cz
Fundraiser: Bc. Zuzana Tvrdíková
Telefon: 725 405 251
E-mail: zuzana.tvrdikova@pestalozzi.cz
Fundraiser: Mgr. Eva Gebauerová
Telefon: 725 910 238
E-mail: eva.gebauerova@pestalozzi.cz

Všechny dárce, pokud si nepřejí zůstat v anonymitě, najdete ve výroční zprávě na
straně na straně 43. Stejně tak seznam dárců, jejichž příspěvky jsou v souhrnu
vyšší než 10 000 Kč.
Dárce se může rozhodnout, zda podpoří konkrétní službu, projekt či provoz
samotné organizace.
Loga partnerů a podporovatelů jsou vždy uvedena u každé podpořené služby
na webových stránkách.

Podpořte nás i Vy
Je mnoho těch,
kteří na pomoc čekají.
Staňte se pravidelným dárcem nebo přispějte
jednorázově na číslo účtu 2904903359/0800
nebo
jednoduše prostřednictvím QR kódů na číslo účtu
4289681369/0800.

Dárce i naši pomoc prezentujeme na internetu, sociálních sítích, propagačních
materiálech.
Zdroje financování najdete na straně 36.

Provozní doba:
Po: 7.30 – 16.00
Út: 7.30 – 16.00
St: 7.30 – 16.00
Čt: 7.30 – 16.00
Pá: 7.30 – 16.00

Naším cílem je větší finanční nezávislost.
200 Kč

65 %
NÁŠ TÝM

500 Kč

1 000 Kč

22 %
Dary ve výši
1 907 622 Kč

13 %

Individuální dárci
Firemní dárci
Nadace a nadační fondy

13 %
22 %
65 %

Děkujeme

Veřejná sbírka a dobrovolníci
Prostředky na podporu činnosti organizace získáváme také formou
veřejné sbírky. Jedná se o bezpečný způsob darování. Sbírka je řádně
zaregistrovaná, probíhá formou zapečetěných pokladniček a vyúčtování
kontroluje krajský úřad. Výtěžek sbírky je vždy vložen na transparentní
sbírkový účet číslo 3660890399/0800.

Knoflíkový týden

Za podporu děkujeme partnerům sbírky:
• Nadační fond Albert
• Vodní ráj Jihlava
• Lezecké centrum Jihlava
• Městský kulturní podnik – FIDIKO Žamberk
• Hypermarket Tesco Chrudim

Dobrovolníci

Symbolem naší veřejné sbírky je knoflík pro štěstí.
Už šestým rokem je úkolem sbírky prostřednictvím dobrovolníků v ulicích vybrat do
putovních pokladniček finanční prostředky na podporu služeb, které naše organizace
klientům poskytuje.

Skvělý výkon odvedlo 68 studentů v rámci veřejné sbírky.

V roce 2021 byla bohužel poznamenána pandemií covid-19 a její realizace se podařila jen na podzim ve městech Chrudim, Jihlava, Havlíčkův Brod a Žamberk.

Velký dík patří Pavlu Zabystrzanovi a Václavu Sojmovi, našim dobrovolníkům, kteří
u nás pracují na dobrovolnickou smlouvu už mnoho let.

Celkem bylo v rámci knoflíkové sbírky získáno 52 710 Kč.

Za ochotu, čas a pomoc děkujeme všem, kteří nezištně pomáhají.

Děkujeme dárcům za jejich solidaritu a štědrost.

Sbírku by nebylo možné realizovat bez nadšených studentů z:
• Gymnázia Josefa Ressela Chrudim
• SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim
• Gymnázia Žamberk
• Střední školy gastronomické a technické Žamberk
• Střední odborné školy sociální u Matky Boží Jihlava
• Gymnázia Havlíčkův Brod
• Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod
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Do podpory organizace se v roce 2021 zapojilo 70 dobrovolníků.
Celkem naší organizaci věnovali 502 hodin dobrovolnické práce.

Děkujeme za pomoc a podporu v roce 2021
Zveřejňování dárců je v souladu s GDPR.
Donátoři nad 10 000 Kč, jejichž
prostředky byly přijaty v roce 2021

Kč

AIRTEN, s.r.o.

10 000,00

ČEPS, a.s.

99 970,00

Elektrárny Opatovice, a.s.

40 000,00

Individuální projekt Pardubického kraje
(ESF OPZ)*

4 004 086,00

Iveco Czech Republic, a.s.

30 000,00

Jačková Petra

12 000,00

Kraj Vysočina

6 101 000,00

Město Havlíčkův Brod
Město Chrudim
Město Jihlava

12 430,50
1 400 000,00
105 000,00

Město Moravská Třebová

15 000,00

Město Svitavy

90 000,00

Město Žamberk

35 000,00

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
(COVID-19)

1 222 066,00

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
Dotační program "Rodina"

487 334,00

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
ESF OPZ*

964 972,56

Nadace ČEZ

50 400,00

Nadace J&T

364 988,00

Nadace rozvoje občanské společnosti

384 873,50

Nadace Terezy Maxové dětem

176 000,00

Nadační fond Albert
NROS NF Tesco
OMEGA plus Chrudim, s.r.o.
Pardubický kraj
Zdravotní pojišťovny
* Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

45 000,00
180 000,00
13 000,00
17 513 000,00
14 220,00

Finanční podpora do 10 000 Kč
Obec Klešice
Česká Třebová
Ústí nad Orlicí
Lanškroun
Tell me your story, s.r.o.
Otevřená budoucnost, z.s.
Bakešová Naďa
Baráková Iva
Bartošková Drahoslava
Bartošová Tereza
Blabolilová Eva
Blažková Romana
Bleha Stanislav
Blehová Dominika
Blehová Iveta
Blehová Kristýna
Borek Pavel
Brabcová Lucie
Čechová Ivana
Čepelková Pavlína
Dobrovolná Terezie
Dostál Zdeněk
Dvořáková Jana
Formanová Alžběta
Franzová Zuzana
Gergelyová Klára
Hájková Alena
Hájková Jitka
Hasník Marta
Haubertová Daniela
Haubertová Lenka
Hlaváčová Pavlína
Hochová Soňa
Hortlíková Sabina
Chladová Olga
Jandera Jakub

Kadavá Jitka
Karpsteinová Petra
Kollertová Kateřina
Komárek Vojtěch
Kopecká Anna
Kořínek Jaroslav
Kosová Jana
Kostihová Marie
Krédlová Lenka
Kříž Tomáš
Křížová Klára
Kučera Tomáš
Kučerová Irena
Kučerová Petra
Kudrnová Lenka
Kyršová Monika
Leličová Kateřina
Mániková Barbora
Matouš Radek
Matys David
Nebuchlová Veronika
Nedbálková Lenka
Novotná Aneta
Novotná Lucie
Novotná Monika
Pavlíková Dana
Petrů Anežka
Pleskačová Kateřina
Pleskačová Monika
Podroužková Veronika
Prokelová Vilma
Rásochová Anna
Růžičková Jana
Rychnovská Žaneta
Sedláček Radim
Sitová Eva

Materiální podpora / Služby
Skřivánková Markéta
Sojma Václav
Stará Marie
Svetlá Jana
Svobodová Lenka
Šeda Michal
Štorek Milan
Šustíková Barbora
Švarcová Silvie
Tichá Magdaléna
Tvrdík Pavel
Tvrdíková Zuzana
Urbánková Jana
Vágnerová Tereza
Valtová Irena
Vencálková Markéta
Vrzák Martin
Weignerová Michaela
Zahrajová Martina
Zelená Kateřina
Zitová Petra
Zlesák Alexandr

Československá obchodní banka, a.s.
Dian Martin
Drahoš Petr
Expedo, s.r.o.
Gajduková Liliana
Koubek Ivan
Malinská Vlasta
MONETA Money Bank, a.s.
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadační fond Albert
Nadační fond Pardubice sobě
Steiner Petr
Tesco Stores ČR, a.s. HM CHRUDIM

Dále děkujeme za spolupráci:
Českému červenému kříži Chrudim; SOPRE Chrudim; Tereze
Vrbjarové – projekt Krabice od bot; Petře Beerové; Josefu
Štechovi; Mojmíru Hetychovi; Ivetě Křížové; Lukáši Zemanovi;
Lukáši Tilerovi; Dagmar Peckové; Petru Drahošovi; Městskému
úřad Havlíčkův Brod – projekt potravinová sbírka; Aleši Pilnému;
Petru Pilnému; Chrudimskému deníku; Chrudimskému zpravodaji;
Zpravodaji Vysoké Mýto; Filipu a Kristýně Svobodovým; Asociaci
poskytovatelů krizové pomoci; Hotelu Medlov – Fryšava pod
Žákovou horou; Andree Krejčí; hotelu Marina – Heřmanův Městec;
konferenčnímu centru Immanuel; penzionu U Čtyřlístku – Seč.
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Je pro Vás pomáhání přirozené? Tak patříte k nám.

Staňte se dárcem

pravidelným nebo jednorázovým a přispějte na číslo účtu 2904903359/0800
nebo
jednoduše prostřednictvím QR kódu na číslo účtu 4289681369/0800
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

Žádná částka není malá, každý dar pomáhá. Děkujeme!
Máte-li zájem o bližší spolupráci obraťte se na nás.
Bc. Zuzana Tvrdíková, tel. č. 725 405 251
Mgr. Eva Gebauerová, tel. č. 725 910 238
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

