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Úvodní slovo
Tato výroční zpráva má být odrazem činnosti minulého
roku. V tabulkách na konci ale nejsou vidět všechny hodiny
práce, nadšení, elán a hlavně úsilí nás všech.
Naším cílem je pomáhat těm, kteří v životě mnohdy moc
štěstí neměli. Proto si velmi vážíme všech, kteří nám dali svou
důvěru a finančně podpořili naše projekty. Těší nás, že se nám
v letošním roce podařilo realizovat několik projektů a
doufáme, že v příštím roce budeme moci uskutečnit další.
V rámci naší činnosti se především snažíme za aktivní
spoluúčasti uživatele hledat způsoby, jak citlivě zabránit
problémům a strádání osob s tělesným postižením, kteří bez
vlastní viny nezvládají některé běžné činnosti, ztrácejí
nezbytné kontakty nebo nenacházejí potřebné zázemí.
Doufáme, že všichni, kteří využívají poskytovaných
sociálních služeb, si z našeho centra odnášejí dobrý pocit pocit sounáležitosti, spokojenosti a lidské lásky.
Všem, kteří nám pomohli, moc děkujeme a věříme v jejich
podporu i příští rok. A jaký ten první rok naší činnosti byl?
Listujte brožurkou a sami uvidíte.

Milan Pešek
předseda sdružení a ředitel
Křižovatky handicap centra o.s.
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Poslání:
Posláním našeho centra denních služeb je vyrovnávání
příležitostí pro občany s tělesným postižením. Individuálně
poskytované odborné služby by jim cíleně měly pomoci co
nejvíce se aktivně účastnit běžného života, rozvíjet jejich
soběstačnost a samostatnost a napomoci jim k co nejvyšší
možné osobní integraci do společnosti.

Cíle:
Naším cílem je pomoci občanům s těžkým tělesným
postižením vyrovnat se s nelehkou životní situací. Jejich
postižení jim způsobuje nemalé komplikace při každodenních
běžných činnostech, a proto se snažíme využít jejich
funkčních schopností k minimalizaci postižení a vytvořit jim
prostor pro seberealizaci.
Dlouhodobým cílem pak je zamezit jejich sociálnímu
vyloučení a pomáhat jim žít hodnotně a rovnoprávně jako
žijí lidé bez handicapu.

Cílová skupina:
Naší cílovou skupinou jsou osoby s těžkým tělesným
postižením a s kombinovanými vadami (tělesné postižení +
mentální, zrakové…) od patnácti let, v postakutním i
v chronickém stadiu.
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O našem sdružení:

Základní údaje:
Název sdružení: KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s.
Sídlo společnosti: Rokycanova 2654, 530 02 Pardubice
Adresa poskytování služeb: Lonkova 510, 530 09 Pardubice
Datum registrace: 18.12.2007 u MV ČR
Právní forma: Občanské sdružení
IČO: 22690069

DIČ:

CZ 22690069

Bankovní spojení: 219 092 296 / 0300
Předseda správní rady: RNDr. Ján Pásztor
Předseda sdružení a ředitel: Milan Pešek
Telefon: 466 301 684, 774 467 777
Web: www.krizovatka-hc.cz
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Struktura Křižovatky handicap centra o.s.
VALNÁ HROMADA


SPRÁVNÍ RADA1

Ján Pásztor - předseda, Petra Nováková - jednatelka, Milan
Pešek – ekonom, členové: Tomáš Potůček, Lenka Jiroutová 2


PŘEDSEDA SDRUŽENÍ A ŘEDITEL

Milan Pešek





Projektový pracovník

Sociální pracovník

Sociální pracovník

Ivana Hrubá

Tomáš Potůček

Petra Nováková





Ergoterapeut Koordinátor soc. služeb

Lucie Šafková



Michal Zelinka


Hosp. správní pracovník

Pavel Řehák


Administrativní pracovník

Kamila Sekyrková
1
2

Všechna jména jsou uvedena bez titulů
V roce 2008 – předseda správní rady Tomáš Potůček, jednatelka Lenka Jiroutová a ekonom Martin Ipser
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Činnost organizace:
Poskytované služby:
Křižovatka handicap centrum o.s. má dvě registrované
sociální služby v souladu se zákonem č. 108 / 2006 Sb., o
sociálních službách – sociální rehabilitaci a sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením. Mimo tyto služby poskytujeme také základní
sociální poradenství.
Sociální služby, jsou poskytovány takovými způsoby a v
takové kvalitě, aby bylo zabezpečeno dodržování lidských
práv a svobod a aby zvolený způsob realizace služby byl vždy
v souladu se zájmy osob v nepříznivé sociální situaci. Pomoc
podporuje rozvoj samostatnosti a soběstačnosti osob a zvyšuje
jejich motivaci k úspěšnému překonání tísnivé situace.
Služby musí být bezpečné, kvalitní a dostupné všem, kteří
naši podporu a pomoc potřebují a nabízíme je bez ohledu na
pohlaví, stupeň zdravotního postižení, etnickou, politickou
nebo náboženskou příslušnost naší cílové skupině.
Po celý rok jsme také v našem centru dle zmiňovaného
zákona zaváděli standardy kvality sociálních služeb do praxe,
abychom poskytovali kvalitní služby.

„Žádný laskavý skutek, ani ten nejmenší, nepřijde nikdy
nazmar.“
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Sociální poradenství:
Pomocí
sociálního
poradenství v našem centru
poskytujeme informace, kontakty a
cílené rady ( na
základě zjištění potřeb konkrétního uživatele služby ),
zajišťujeme doprovody na úřady, pomoc při podávání
žádostí o dávky sociální péče a státní sociální podpory a
poskytujeme rady týkající se průkazek pro osoby se
zdravotním postižením, invalidních důchodů a další nezbytné
informace ze sociálně právní oblasti – práva a povinnosti
zaměstnanců i zaměstnavatelů. Nabízíme pomoc i při
vyřizování osobních záležitostí.
Snažíme se zvýšit soběstačnost uživatelů, kteří při
uplatňování práv a nároků, ve zprostředkování kontaktů a při
komunikaci nejsou schopni bez vnější podpory vyřešit
aktuální obtížnou životní situaci. Seznamujeme uživatele také
s jinými sdruženími, poskytujícími služby handicapovaným
občanům.
Poskytnutí služby vždy podporuje uživatele v samostatném
rozhodování o řešení situace.
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Sociální rehabilitace:
Sociální rehabilitace v našem centru probíhá
ergoterapie, která přispívá k minimalizaci postižení.

formou

Ergoterapie individuální zahrnuje tyto oblasti:
•

•

•

nácvik jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky,
zvyšování svalové síly a rozsahu pohybu rukou
nácvik soběstačnosti (samostatnost v jídle, oblékání,
osobní hygieně a přesunech)
trénink kognitivních funkcí v rámci denních aktivit

V rámci sociální rehabilitace se dále zaměřujeme na podporu
pracovního uplatnění. Uživatel se dozví, jak a kde hledat
vhodné pracovní pozice na webových stránkách firem, při
kurzu komunikace se naučí, jak napsat strukturovaný
životopis, jak postupovat při výběrovém řízení, při jednání na
úřadech a při podpisu smlouvy se zaměstnavatelem. Jako
přímou podporu a pomoc nabízíme individuální výuku práce
na PC v kurzech s využitím moderních vyučovacích technik a
výběrem vhodných kompenzačních pomůcek, výuku
anglického jazyka pro začátečníky i pokročilé nebo zajištění
rekvalifikace dle přání uživatelů.
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Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením:
Aktivizace jako taková slouží především k obnovení cesty
komunikace, spontánnosti a kreativity. Jejich účelem je
napomáhat k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností.
V rámci sociálně aktivizačních služeb nabízíme uživatelům
zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity. Pravidelně
probíhá cvičení paměti (zaměřené na cvičení krátkodobé i
dlouhodobé paměti), kondiční cvičení, plavání a další
sportovní aktivity, besedy a přednášky, společenská setkání,
kulturní akce - návštěvy výstav a divadla, rukodělné činnosti,
toulky po Pardubicích a výlety za historií i za přírodními
krásami.
Dále u nás najdete sociálně – terapeutické činnosti
(muzikoterapii, arteterapii, canisterapii a hipoterapii). Účast
uživatelů na aktivitách a pravidelných schůzkách pomáhá
mírnit pocit osamění, umožňuje navazovat nová přátelství a
nenásilným způsobem přispívá k jejich „vracení do života“.
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Realizované projekty:
V prvním roce naší činnosti jsme realizovali dva granty
financované z rozpočtu Pardubického kraje: Sociální
rehabilitace – Most přes lidské bariéry a Sociálně aktivizační
služby – Nejkratší vzdálenost mezi lidmi je úsměv. Dále jsme
ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic realizovali
projekt Společně zdoláme bariéry. Projekt Pomocná ruka pro
aktivní volný čas byl finančně podpořen RWE. Za podporu
našich projektů všem děkujeme.
Věříme, že za první rok naší činnosti jsme vykázali viditelné
výsledky a našim uživatelům ujít kousek cesty k soběstačnosti,
samostatnosti a k integraci do společnosti opravdu pomohli.
Děkovné dopisy od spokojených uživatelů nebo jejich
rodinných příslušníků hovoří za vše...
Problémy našich uživatelů se mohou na první pohled zdát
jako podle šablony, ale každý člověk je neopakovatelný
originál a má tedy nárok na individuální podporu a pomoc nás
všech.
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Propagace centra:
Internetové stránky

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. informuje pravidelně
o své činnosti prostřednictvím
internetových stránek
www.krizovatka-hc.cz. Zde jsou k dispozici uživatelům
aktuální informace o poskytovaných sociálních službách, o
činnosti centra a akcích, které KŘIŽOVATKA handicap
centrum o.s. pořádá.
Časopis KOMPAS

Významným pomocníkem všem uživatelům je náš časopis
KOMPAS, který vychází zdarma jednou za dva měsíce. Na
jeho stránkách se dozvídají o naší činnosti, obsahuje
informace o kompenzačních pomůckách, sociální poradenství
a je tu prostor i pro dotazy uživatelů a další užitečné
informace, soutěže, aktivizační cvičení a také celkový přehled
pořádaných akcí. Časopis je uživatelům distribuován e-mailem
nebo v tištěné podobě.
Informační brožurky

Pro potencionální uživatele služeb je připravena brožurka,
která obsahuje základní informace o našem sdružení,
poskytovaných sociálních službách a poslání a cíle našeho
centra denních služeb. Dále brožurka „O činnosti centra“, kde
je popsána naše činnost za uplynulý rok a kde jsou zařazeny i
fotografie z našich akcí.
Příští rok plánujeme uspořádat pro zájemce o naše služby i
širokou veřejnost „Den otevřených dveří“ v nových
prostorách.
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Graf:
Využití sociálně aktivizačních služeb:

Sociálně aktivizační služby využívalo 41 uživatelů.

Graf neukazuje celé spektrum aktivit, které nabízíme. Při
výběru akcí se snažíme vycházet z přání a potřeb našich
uživatelů. K nejatraktivnějším patří výlety, velmi oblíbené
jsou také rukodělné činnosti, hipoterapie, plavání v Lázních
Bohdaneč a návštěvy divadla. Letos plánujeme rozšířit i
nabídku sportovních aktivit.
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Finanční zpráva:
Náklady:
Spotřeba materiálu
DDHM 3

35 521,-

Režijní materiál

24 846,-

Kancelářské potřeby

22 813,-

Služby
Cestovné

6 086,-

Ekonomické služby

24 000,-

Ostatní služby

78 723,-

Náklady na reprezentaci

2 574,-

Poštovné

500,-

Nájemné

59 815,-

Hovorné

22 591,-

Ostatní náklady
Jiné ostatní náklady

3

2 805,-

Drobný dlouhodobý hmotný majetek
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Osobní náklady
Mzdové náklady
Mzdové náklady - DPP

386 503,97 063,-

Zákonné sociální pojištění

125 251,-

Celkem

- 1 163,-

Dotace a přijaté příspěvky:
Pardubický kraj
Magistrát města Pardubic

529 000,25 000,-

Úřad práce Pardubice

215 919,-

Sponzorské dary

116 500,-

Členské příspěvky

1 000,-

Výnosy

1 010,-

Celkem

888 429,-
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Závěr:
V několika větách popsané cíle, cílová skupina, poslání a
zásady jen těžko vyjádří, co se opravdu za sociálními službami
skrývá. Citlivá podpora a pomoc při řešení problémů těch
občanů, kteří ze startovní čáry života vyšli s tělesným
handicapem nebo které během života tento handicap dostihl,
to je každodenní cíl naší práce.
Odstraňujeme architektonické bariéry, ale mezi sebou je
naopak budujeme. Rozdělují nás odlišné politické postoje,
majetkové poměry, nedůvěra ke všemu, co je neznámé nebo
odlišné, tedy naše vlastní netolerance. Tou první bariérou,
která zmizela z našeho života, byly obrubníky u přechodů.
Bariérou poslední, která asi ještě dlouho bude stát vozíčkářům
v cestě, je bariéra v duších některých lidí…
A tak je a bude naším největším úkolem tuto bariéru
odstraňovat a hledat cesty a cestičky k nalezení společné řeči a
pochopení tak, aby se naše nabídka podpory a pomoci dostala
k co největšímu počtu osob s tělesným postižením.
Symbolické dveře našich služeb jsou jim otevřeny bez
ohledu na pohlaví, etnickou, politickou a náboženskou
příslušnost nebo stupeň zdravotního postižení. Na všechny se
těšíme!

„Všechno, co není darováno, je ztraceno.“
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Za laskavou podporu děkujeme:

Individuální dárci:



Martin Školník
Vladimír Hájek

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:







Centrum Paraple o.s.
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje o.s
Pomocné tlapky o.p.s. – canisterapie
Sdružení pro pomoc zdravotně postiženým občanům APOLENKA
Šance pro tebe o.s.
Život bez bariér o.s.

„Ti, kdož vnášejí sluneční paprsky do života jiných,
se v jejich odrazu sami zahřejí“
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Kde nás najdete:
Lonkova 510,
530 09 Pardubice
Telefon: 466 301 684
Mobil: 776 468 078
e-mail: centrum@krizovatka-hc.cz

www.krizovatka-hc.cz
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