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Úvodní slovo  
 
 
 

 
Řecká filozofie vychází z úvahy, že současnost je jen zrcadlovým 
odrazem skutečnosti. Dá se to chápat i tak, že ve skutečnosti se všechno 
opakuje. Přesto jsou v životě lidí okamžiky, které můžeme nazvat 
neopakovatelné.  
 
 

Jedním takovým okamžikem je narození. Pokud to pojmeme 
metaforicky, můžeme nazvat neopakovatelným i založení nějaké 
organizace. I ona má své mezníky a svůj vlastní život. Sama se staví na 
nohy a jako dítě se učí svoje první krůčky.  
 
Je to už skoro pět let, co se na nohy postavila Křižovatka a od té doby 
poskytujeme služby všem, kteří je potřebují. Navzdory některým obtížím 
a neustále se měnícím podmínkám, které nás provázejí, rozšiřujeme naši 
činnost. Mimo poskytování služeb osobám s tělesným postižením jsme 
rozšířili okruh i na osoby, které mají nelehkou úlohu o ně pečovat. 
Projekt, který byl financovaný z ESF jim umožnil nejen zvýšení jejich 
kvalifikace, ale nabídl jim také podporu při hledání vhodného 
pracovního uplatnění.  
 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem našim sponzorům, dobrovolníkům 
a příznivcům, a také vyslovit jedno velké přání pro naši organizaci. Aby 
měla jasnou vizi, kam bude směřovat, nadšené lidi, kteří v ní budou rádi 
pracovat a příznivý vítr do plachet, který ji povede tím správným 
směrem. Aby, až se za nějaký čas budeme dívat zpátky – jako do 
zrcadla, jsme mohli říct: „Stálo to za to.“ 

 

 
                                                      Petra Nováková 

                                                                                                         jednatelka 
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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:   Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 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 
 
Ředitel:                                   Milan Pešek 
 
Telefon / Fax:                         466 301 684 
 
Mobil:                                     776 078 684 
 
Web:                                       www.krizovatka-hc.cz 



 

 6

Představení organizace: 
 
KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. je nevládní nezisková organizace, 
založená v roce 2007, která zaměřuje svou činnost na profesionální 
i zájmovou pomoc lidem s tělesným a kombinovaným postižením 
v pardubickém regionu. Hlavní její náplní je podpora lidí s handicapem, 
směřující k jejich aktivnímu začlenění do běžného života a k pracovnímu 
uplatnění.  

Posláním organizace je hledat s každým člověkem s tělesným nebo 
kombinovaným postižením jeho vlastní, smysluplnou cestu, jak žít 
naplno svůj život a pomáhat mu v začlenění do společnosti. 

Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným postižením a kombinovanými 
vadami (tělesné postižení + zrakové, mentální) v nepříznivé sociální 
situaci, od šestnácti let. 

Cílem organizace je přispívat k minimalizaci dopadu zdravotního 
postižení osob s tělesným postižením, zamezit jejich sociálnímu 
vyloučení, zvýšit jejich šance na nalezení vhodného pracovního 
uplatnění a pomáhat jim žít hodnotně a rovnoprávně jako žijí lidé bez 
handicapu. 
 

 

Principy sociálních služeb: 
 

Individuální přístup 
Důvěra 
Spolehlivost 
Odbornost 
 
Každý uživatel je pro nás neopakovatelný originál, který si zaslouží 
individuální přístup, mít jistotu, že jeho důvěru nezklameme, vědět, že se 
na naši pomoc může spolehnout a mít kolem sebe tým odborníků. 
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Struktura KŘIŽOVATKY handicap centra o.s. 
 

VALNÁ HROMADA 
 

� 
 

SPRÁVNÍ RADA 
 

RNDr. Ján Pásztor - předseda, 
Petra Nováková - jednatelka, 

Lenka Jiroutová, DiS., Milan Pešek, Bc. Tomáš Potůček - členové 
 

�   
 

ŘEDITEL 
     

                                                                 �                     
  

                                     ZÁSTUPCE ŘEDITELE                  
                                       (projektový pracovník) 
                                            

        ����                                                                 ���� 
 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI                              ERGOTERAPEUTKY 
            
 

        ����                                              ���� 
 

PRACOVNÍCI V SOC. SLUŽBÁCH                              LEKTOR PC 
 

                         �                                           
    
                     HOSPODÁŘSKO – SPRÁVNÍ PRACOVNÍK 

 
      

                                 ���� 
 

                                            DOBROVOLNÍCI     



 

 8

Pracovní tým: 
 
 

���� Milan Pešek, ředitel   
 

���� Petra Nováková, projektový pracovník, zástupce ředitele 
 

���� Mgr. Michal Morávek, sociální pracovník 
 

���� Bc. Kateřina Bittnerová, sociální pracovník (v současné době na 
rodičovské dovolené) 
 

���� Bc. Michaela Voltrová, ergoterapeut 
 

���� Bc. Adéla Perná, ergoterapeut 
 

���� Michal Kmoch, DiS., lektor PC 
 

���� Jan Horák, pracovník v sociálních službách 
 

���� Pavel Řehák, pracovník v sociálních službách 
 

���� Bc. Dušan Kvasnička, hospodářsko – správní pracovník 
 

���� Kamila Sekyrková, administrativní pracovník 
 

���� Daniel Vlček, úklid 
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Historie organizace 
 
 
Ohlédnutí kousek zpátky: 
 
Píše se rok 2007 a my s velkým nadšením zakládáme občanské sdružení 
KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s.. Přes překážky a počáteční 
problémy jsme rozhodnuti vybudovat to, co má opravdový smysl – 
Centrum pro osoby s tělesným postižením. 
 

Konec roku je ve znamení hektických příprav. Sháníme prostory pro 
naše nové centrum, připravujeme registrace sociálních služeb a píšeme 
projekty. Vše se podaří, a tak začínáme od dubna 2008 poskytovat 
sociální služby. Od té doby se rozrůstáme a rozšiřujeme svoji činnost.  
 

Náš velký dík za podporu patří sponzorům a dárcům, aktivním členům 
našeho sdružení, ale hlavně našim zaměstnancům a uživatelům našich 
služeb. 
 
 

Historie KŘIŽOVATKY handicap centra o.s.: 
 

���� 2007 - Vznik občanského sdružení  
 

���� 2008 - Sociální rehabilitace  
 

���� 2008 - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
                     zdravotním postižením 
 

���� 2009 - Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby 
 

���� 2010 - Nové prostory pro naše centrum 
 

���� 2010 - Realizace projektu ESF – „Pomáháme, kdo pomůže nám“ 
 

���� 2011 – Veřejná sbírka „Dejte autu pro Křižovatku zelenou“ 
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Činnost organizace: 
 
 

Poskytované služby: 
 
Křižovatka handicap centrum o.s. je od roku 2008 poskytovatelem 
sociálních služeb podle zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách – 
máme registrované služby Sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením § 66 a Sociální rehabilitace § 70.  
 

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.  
 

V oblasti poskytování sociálních služeb jsou nástrojem k dosažení, 
udržení a garance vysoké kvality a bezpečné služby Standardy kvality 
v sociálních službách. V nich je jasně a přehledně definováno, jak má 
kvalitní služba vypadat, jaké požadavky musí splňovat a jaké jsou 
povinnosti poskytovatele sociálních služeb.  
 

V minulém roce jsme prošli inspekcí kvality sociálních služeb – pro 
službu Sociální rehabilitace. Od té doby postupně usilujeme naše služby 
zkvalitňovat a zlepšovat nedostatky. Věnujeme se hodně individuálnímu 
plánování v rámci přístupu zaměřeného na člověka.  
 

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. 

 
                        Motto sdružení:   
 

                                         „Pomáháme vyjet správným směrem. 
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Sociální poradenství:  
 
 

Poslání: 
 
Posláním sociálního poradenství je poskytování informací uživatelům, 
terénní a ambulantní formou, o možnostech řešení jejich nepříznivé 
sociální situace a o dostupných službách a aktivitách, které napomohou 
k jejich setrvání i znovuzačlenění do společnosti. 
 
Pomocí sociálního poradenství poskytujeme informace, kontakty, cílené 
rady - na základě zjištění potřeb konkrétního uživatele služby.   
 

• pomoc při podávání žádostí o dávky sociální péče a státní sociální 
podpory 

• rady týkající se průkazek pro osoby se zdravotním postižením 
a invalidních důchodů 

• informace ze sociálně právní oblasti – práva a povinnosti 
zaměstnanců i zaměstnavatelů  

• poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, pomoc s výběrem 
vhodné kompenzační pomůcky  

• spolupráce s výrobci kompenzačních pomůcek a prezentační akce 
těchto firem 

• nácvik a zaučení s pomůckou 
 
 

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.  
 
Poskytnutí služby vždy podporuje 
uživatele v  samostatném rozhodování 
o řešení situace. 
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Sociální rehabilitace: 
 
 

Poslání: 
 

Posláním sociální rehabilitace je individuální pomoc občanům 
s tělesným a kombinovaným postižením, která podporuje rozvoj 
soběstačnosti a osobních i sociálních schopností a dovedností. Zvyšuje 
motivaci ke zvládnutí situace tak, aby se způsob jejich života příliš 
nelišil od běžného života jejich vrstevníků.  
 

Sociální rehabilitace v našem centru 
probíhá formou  ergoterapie,  která  
přispívá k minimalizaci dopadu 
zdravotního postižení. 

 

Individuální ergoterapie zahrnuje: 

• 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  

Ergoterapie probíhá i skupinovou formou. 

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. Pravidelně 
probíhá také Kurz komunikace a sebeprezentace. Jako přímou podporu a 
pomoc nabízíme individuální i skupinovou výuku práce na PC v kurzech 
s využitím moderních vyučovacích technik a výběrem vhodných 
kompenzačních pomůcek pro začátečníky i pokročilé.  
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Sociálně aktivizační služby:  
 
Poslání: 
 

Posláním sociálně aktivizačních služeb je především aktivizace, která 
vychází z individuálních potřeb, možností a schopností uživatelů, 
protože tělesné postižení vede k omezení pohybové i společenské 
aktivity. Podporuje smysluplné využití volného času a přispívá k jejich 
začlenění do společnosti. 
 

Účelem služby je napomáhat k rozvoji nebo udržení osobních 
i sociálních schopností a dovedností.  
 

V rámci sociálně aktivizačních služeb nabízíme uživatelům: 
 

• sportovní aktivity - kondiční cvičení, plavání, boccia, minigolf, 
ruský kuželník a hipoterapie 

• společná setkávání - exkurze, besedy, přednášky, posezení při 
různých příležitostech a grilování 

• kreativní tvoření 
• kulturní akce - návštěvy výstav, divadla a muzikálu 
• výlety za historií i za přírodními krásami 
• ozdravné pobyty, sportovní víkendový pobyt  

 

 

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: 
 

 
 

 

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby: 
                                                                 

Služba sociální rehabilitace, která v našem centru probíhá je financována 
pomocí projektu „Individuální projekt Pardubického kraje na sociální 
služby“ ze strukturálních fondů ESF. Cílem tohoto projektu je pomáhat 
lidem s  tělesným nebo kombinovaným postižením k větší míře 
samostatnosti a soběstačnosti a začleňovat je do běžného života naší 
společnosti. 
 
V rámci projektu se můžete účastnit těchto aktivit: 
 

� Ergoterapie individuální 
� Ergoterapie skupinová 
� Nácviky zvyšování svalové síly a rozsahu pohybu rukou  
� Trénink paměti 
� Kurz komunikace 
� Nácvik přípravy jednoduchých jídel - vaření  
� Výuka anglického jazyka 
� Kurzy PC pro začátečníky i pokročilé 

 
Jednotlivé aktivity jsou komplexní a vzájemně provázané a přispívají 
nejen k větší míře samostatnosti a soběstačnosti, ale zvyšují také šanci na 
nalezení vhodného pracovního uplatnění.  
 

Věříme, že tento projekt výrazně přispěje ke zlepšení životních 
podmínek lidí s tělesným postižením. 

 
Tento projekt je financován z  Evropských strukturálních fondů prostřednictvím 
operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 
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Projekt ESF „Pomáháme, kdo pomůže nám“: 
 

V letošním roce naše sdružení úspěšně dokončilo realizaci projektu 
financovaného z Evropských strukturálních fondů pro osoby, které 
pečují o osobu blízkou.  
 

Rekvalifikační projekt „Pomáháme, kdo pomůže nám?“ byl určen pro 
osoby pečující o osobu blízkou. Jeho realizátorem bylo handicap 
centrum KŘIŽOVATKA Pardubice ve spolupráci s MÚ Česká Třebová. 
Za pomoc při realizaci patří velký dík zejména pracovnicím odboru 
sociálních věcí. Projekt byl v plné výši hrazen z evropského sociálního 
fondu, probíhal od začátku dubna 2010 do konce června 2011. Zbývá 
zhodnotit, nakolik splnil své poslání.  

 

Do projektu vstupovalo celkem 16 účastnic – maminek handicapovaných 
dětí, nebo ve 4 případech dcer nemocných matek, jež všechny spojoval 
pouze zájem poskytovat kvalitní péči na nich závislým osobám a také – 
nepolevující chuť přiučit se něčemu novému.  

 

Všechny aktivity projektu se odehrávaly paralelně na dvou místech – 
účastnice z  Českotřebovska a Litomyšlska se scházely na Gymnáziu 
v České Třebové, šest „maminek“ z Holic a okolí dojíždělo do Pardubic.  
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Nejdříve se účastnily Bilanční diagnostiky, poté postupně absolvovaly 
rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách (150 hodin), kurz 
Základy obsluhy PC (72 hodin) a kurz Základy podnikání (120 hodin).  
 

Kurzy byly zaměřeny tak, aby zvýšily možnosti jejich pracovního 
uplatnění. Pravidelně probíhala také sezení s projektovou psycholožkou 
a s koordinátorem asistenčních služeb při hledání vhodného pracovního 
uplatnění. Některé účastnice absolvovaly také tříměsíční odbornou praxi, 
kde získaly potřebné praktické zkušenosti. 
 
 

Kromě toho se formou 16 čtyřhodinových seminářů seznamovaly 
s dalšími příbuznými tématy ze sociální a zdravotní oblasti – poznaly 
blíže hipoterapii, zásady úspěšné komunikace, ergoterapii, 
muzikoterapii, základy první pomoci i sebeobrany, besedovaly 
s neurologem, s ortopedem a opakovaně se setkávaly s psycholožkou 
v individuálním poradenství, více se dozvěděly o kompenzačních 
pomůckách i aktuální právní úpravě sociálních služeb v ČR. 
 
Většina z  účastnic vytrvala, po celou dobu se velmi intenzivně 
vzdělávala, což je i vzhledem k jejich často nelehké osobní situaci hodné 
obdivu. Poděkování zaslouží rovněž výborní lektoři jednotlivých kurzů 
a seminářů. Jen díky všem takto zúčastněným se mohla vytvořit tak 
přátelská a přitom tvůrčí atmosféra, v níž se skvěle pracovalo.  

 
Účastnice projektu si zvýšily svou kvalifikaci, také v  péči o osoby 
blízké si rozšířily obzory, nezbývá tedy než vyslovit přání, aby nabyté 
vědomosti skutečně uplatnily i v praxi.  

 
Tento projekt je financován z  Evropských strukturálních fondů prostřednictvím    
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 
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Osvětová činnost: 
 
 

 
Osvětovou činností chceme ukázat nejen na problémy, které sebou 
tělesné postižení přináší, ale také jak odstraňovat architektonické bariéry 
i předsudky v myslích některých lidí, a tím pak zlepšovat životní 
podmínky lidí na vozíku. 
 

���� vydávání časopisu Kompas – vychází jednou za dva měsíce 
���� realizace Zážitkových seminářů 
���� besedy o zdravotním postižení 
���� skupinová setkání pro lidi na vozíku i jejich blízké 
���� program pro dobrovolníky 

 
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, aktivizační cvičení a celkový přehled 
pořádaných akcí. Časopis je všem našim uživatelům i dalším zájemcům 
distribuován e-mailem nebo v tištěné podobě.  
 

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.  Pro lepší orientaci a přehled byly 
vytvořeny nové webové stránky.  
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Dobrovolnický program: 
 

V letošním roce naše organizace připravila „Program pro dobrovolníky“. 
Tento program zahrnuje školení dobrovolníků, pojištění a publikaci 
„S vozíčkářem bez nehod“, kde jsou rady pro průvodce osob s tělesným 
postižením. Koordinátor dobrovolníků jim poskytuje potřebnou 
odbornou pomoc a podporu a vysílá je na jednotlivé akce našeho centra.  

 
Zážitkový seminář: 
 

V rámci osvětové činnosti pořádáme semináře, které jsou zaměřeny na 
prevenci proti úrazům. Každý rok skončí po úraze na vozíku lidé, kteří 
mohli úrazu předejít. Seminář má ukázat nejen jak se před úrazy chránit, 
ale má také pomoci vžít se do problémů a potřeb lidí s tělesným 
postižením. 

 
 

 

 

Odborné praxe: 
 

V našem centru nabízíme studentům možnost absolvování praxe 
v oborech sociální práce, sociální a speciální pedagogika, ergoterapie 
nebo jiných příbuzných studijních oborech. Pro studenty je připraven 
program praxe a má je na starosti odborný pracovník. 
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Rozvoj, spolupráce a vzdělávání: 
 
                                     
KŘIŽOVATKA handicap centrum o. s. je aktivní i v komunální politice 
a spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi při zajišťování 
dostupnosti sociálních služeb. Je také otevřenou organizací a vítá další 
zájemce, kteří se chtějí podílet na zlepšování životních podmínek lidí 
s tělesným postižením. Rádi Vás pozveme k návštěvě přímo do našeho 
centra nebo Vám nabízíme účast na některé z mnoha akcí, které 
pořádáme. 

  
KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. je aktivním členem 
těchto organizací: 
 

���� Asociace NNO v ČR – www.asociacenno.cz 
���� Národní rady osob se zdravotním postižením – www.nrzp.cz 
���� Informační centrum neziskových organizací – www.neziskovky.cz 

 
Spolupracující organizace: 
 

���� Život bez bariér o.s. – www.zbb.cz 
���� Šance pro tebe o.s. – dobrovolnické centrum – www.chance.cz 
���� Sdružení pro pomoc lidem se zdravotním postižením Apolenka – 

hipoterapie – www.apolenka.org 
���� Centrum pro zdravotně postižené – společenská místnost – www. 

czp-pk.cz  
���� Rytmus Chrudim – zaměstnávání osob se zdravotním postižením – 

         www.rytmuschrudim.cz. 

 
Vzdělávání pracovníků: 
 

Jako poskytovatelé sociální služby a zároveň zaměstnavatelé máme dvojí 
odpovědnost: ve vztahu k uživatelům sociálních služeb a veřejnosti, ale 
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také vůči zaměstnancům, kteří právem očekávají, že za kvalitní výkon 
a maximální nasazení budou náležitě odměněni, a že budou mít 
vytvořeny podmínky pro rozvoj osobních kvalit a svého profesního 
i odborného růstu. 

 
Absolvovaná školení a praxe: 
 

���� 2 pracovníci absolvovali kurz Pracovník v sociálních službách 
v rozsahu 150 hodin – získání rekvalifikace podle zákona 
č. 108/2006, o sociálních službách 

���� 1 pracovník se účastnil Odborné konference ergoterapeutů 
���� 2 pracovníci absolvovali odbornou praxi v Centru Paraple 
���� 1 pracovník se zúčastnil semináře Principy správného sezení 

a správného držení těla 
���� 1 pracovník absolvoval kurz Kineziotaping 
���� 2 pracovníci prošli školením Úvod do problematiky Individuálního 

plánování a postavení klíčového pracovníka 
���� 1 pracovník se zúčastnil školení Základy fundraisingu 
���� 1 pracovník získal certifikát z kurzu Koordinátor dobrovolníků 
���� 2 pracovníci se zúčastnili školení Práce na Standardech kvality 

sociálních služeb 
���� 1 pracovník prošel školením Seznámení s vlastním modelem 

komunikace 
���� 1 pracovník se zúčastnil semináře Bobath koncept 
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Finanční zpráva: 
 

 

 

 

Náklady organizace: 
 

 
 

 

         Spotřeba materiálu   
        

 

         DDHM 1                     83 216 
 

         Spotřeba materiálu 
 

               131 839 
 

         Kancelářské potřeby 
 

                   28 694 
 

         Služby 
 

                  
 

         Cestovné 
 

                22 480 

         Ekonomické a právní služby                   26 550 

         Ostatní služby               101 124 

         Školení a kurzy               367 176 
 

         Poštovné 
 

                  1 133 

         Nájemné + energie 
 

               152 506 
 

         Hovorné + internet 
 

                70 347,19 

         Ostatní náklady  

         Jiné ostatní náklady                 91 991,69 

 

 

                                                 
1 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
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         Osobní náklady  
         

         Mzdové náklady 
 

           1 571 962 
 

          Ostatní mzdové náklady 
 

               27 984 
 

         Zdravotní a sociální pojištění 
 

              519 083 

         Celkem           3 366 340,88 
 

 
Dotace, dary a příspěvky: 
 
 

         Ministerstvo práce a soc. věcí             160 000 

         Pardubický kraj             150 000 

         Individuální projekt Pk          1 257 520 

          Projekt ESF              864 986,27 
 

          Magistrát města Pardubic 
 

              168 000 
 

         Úřad práce Pardubice 
 

            438 797 
 

         Sponzorské dary 
 

             314 387 
                       

                    Členské příspěvky + výnosy 
 

                65 982    

         Příspěvky na rekondici                 48 820  

         Celkem           3 468 492,27  
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Grafy: 
 

               
Využití sociálně aktivizačních služeb: 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 
Využití sociální rehabilitace: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Počet intervencí za rok 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  Počet uživatelů za rok 
 
 
 
 
 
 

                                                             Počet uživatelů služby využívajících dané úkony za rok 
 
            20                                               18 
 
       
                                                                                             
 
 
 
 
            
           31                                                31 
 
 

1- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
vedoucích k sociálnímu začleňování 

2- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
3- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
4- uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
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Financování organizace: 
 

 
KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. využívá vícezdrojového 
financování. Jako nezisková organizace je financována z dotací, grantů 
a pomocí darů nadací, jednotlivců i firem. Přikládáme graf financování 
organizace v roce 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociální rehabilitace: 
 

Individuální projekt Pk na sociální služby        1 257 520,- Kč 

 
Sociálně aktivizační služby: 
 

MPSV                                                                   160 000,- Kč 
Magistrát města Pardubic                                     168 000,- Kč 
Pardubický kraj                                                     150 000,- Kč 
 
Projekt ESF: 
 

Pomáháme, kdo pomůže nám?                              864 986,27 Kč 

Financování organizace
5%

4%

36%

25%

5%

13%

9%
3%

MPSV

Pk

IP Pk

Projekt ESF

MmP

ÚP

Dary

Výnosy
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Závěr:  
 
    
 
Životní problémy lidí s tělesným postižením nejsou pouze jejich 
záležitostí, ale věcí nás všech. Je proto třeba stále hledat nové cesty, 
které by pomohly situaci lidí s handicapem postupně zlepšovat. 
 
Každý člověk má svou cenu bez ohledu na odlišnost a tělesný nebo 
duševní stav. Proto je třeba i k takto handicapovaným lidem přistupovat 
s úctou a snahou o pochopení. Práce s těmito lidmi není jednoduchá, ale 
je smysluplná a obohacující.    

 
 
Naše poděkování patří všem, kteří nám v tom pomáhají.  
 
 
 

„Každý se může svobodně rozvíjet a jeden druhému má pomáhat, aby 

byl šťasten tak, jak po tom touží.“ 
 

(Karel Čapek) 
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Za laskavou podporu děkujeme: 
  
 

 

 

  
   

                                                    
 

 

  
 
 
  

                        

    

                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                      
                                                                                                 
 
  

                                                                                                                                                                
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Individuální dárci: 
 

Martin Školník                                                     
Vladimír Hájek                                                                                                                                
 
 

 



 

 27
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Kde nás najdete: 

 

Arnošta z Pardubic 2605, 
530 02 Pardubice 

 
Telefon: 466 301 684 
Mobil: 776 468 078 

 
e-mail: centrum@krizovatka-hc.cz 

 
 

Vydalo občanské sdružení KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. 
 v roce 2012 

 


