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Úvodní slovo
Rok se s rokem sešel a KŘIŽOVATCE bude šest let. V životě lidském
tento věk obyčejně znamená jeden z důležitých mezníků. Konec
bezstarostných hrátek a začátek školních povinností. V bytí neziskové
organizace je to také důležitý předěl, protože nikdy nevíme, co bude
následovat v roce příštím, a jsme rádi za každý den, ve kterém můžeme
lidem s tělesným postižením, ale nejenom jim, „pomáhat vyjet správným
směrem“ v jejich nelehké životní situaci.
Při krátkém ohlédnutí zpět si připomeneme důležité kroky, ale i drobné
krůčky, pomocí kterých se snažíme dostát myšlence, kterou jsme si při
založení naší organizace vytyčili. Zároveň však zjistíme, co se nám třeba
tolik nepovedlo anebo o co musíme „bojovat“ s větším nasazením či
trpělivostí. Ospravedlněním může být fakt, že nikdo není dokonalý.
I přes všeobecně nelehkou finanční situaci se snažíme naši činnost
profesionálně zkvalitňovat a rozšiřovat. Podařilo se nám získat mnoho
nových pomůcek na ergoterapii, které v rámci služby sociální
rehabilitace vnímáme jako důležité. Individuální přístup, šikovnost a
vstřícnost ergoterapeutek je zárukou kvality dobře poskytované péče.
Druhou poskytovanou sociální službu, kterou jsou sociálně aktivizační
činnosti, jsme realizovali s myšlenkou skutečné prevence. Předejít
samotě, odloučení či pocitu beznaděje.
Práce v neziskové organizaci není lehká. Nejistota budoucnosti, nižší
finanční ohodnocení, nutná časová flexibilita atd. vede logicky k tomu,
že se pracovní tým častěji pozměňuje nebo doplňuje. A to platí i
v KŘIŽOVATCE. Leč to je normální koloběh života.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem svým kolegům, našim sponzorům,
dobrovolníkům a příznivcům, kteří s námi přestáli doby nelehké, ale i
časy příznivé.
Milan Pešek - předseda sdružení a ředitel
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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:

Bankovní spojení:

219 092 296 / 0300

Předseda správní rady:

Michal Kmoch, DiS.

Ředitel:

Milan Pešek

Telefon / Fax:

466 301 684

Mobil:

776 078 684

Web:

www.krizovatka-hc.cz
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CZ 22690069

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 náplní je podpora lidí s
handicapem, směřující k jejich aktivnímu začlenění do běžného života a
pracovního 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
kombinovanými vadami, starší šestnácti let.

postižením

nebo

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
Každého uživatele vnímáme ve smyslu jeho neopakovatelnosti a
nenahraditelnosti, jenž si zasluhuje individuální přístup a jistotu, že jeho
důvěru nezklameme.
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Struktura KŘIŽOVATKY handicap centra o. s.
VALNÁ HROMADA



SPRÁVNÍ RADA
předseda
Michal Kmoch, DiS. nahradil RNDr. Jána Pásztora
jednatelé
Milan Pešek nahradil Petru Novákovou
členové
Bc. Lucie Šafková nahradila Lenku Jiroutovou, DiS.,
Martin Ipser nahradil Bc. Tomáše Potůčka


ŘEDITEL


ZÁSTUPCE ŘEDITELE
(projektový pracovník)





SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI

ERGOTERAPEUTKY





PRACOVNÍCI V SOC. SLUŽBÁCH

LEKTOR PC


HOSPODÁŘSKO – SPRÁVNÍ PRACOVNÍK


DOBROVOLNÍCI
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Pracovní tým:
V personálním obsazení došlo během roku 2012 k několika změnám.
 Milan PEŠEK, ředitel
 Mgr. Helena VRÁNOVÁ, projektový pracovník, speciální
pedagog, zástupce ředitele
 Lucie ANTALOVÁ, DiS. sociální pracovník
 Bc. Michaela VOLTROVÁ, ergoterapeut
 Bc. Adéla PERNÁ, ergoterapeut
 Michal KMOCH, DiS., lektor PC
 Bc. Jan HORÁK, pracovník v sociálních službách
 Pavel ŘEHÁK, pracovník v sociálních službách
 Bc. Dušan KVASNIČKA, hospodářsko – správní pracovník
 Kamila SEKYRKOVÁ, administrativní pracovník
 Bc. Petra MACHÁČKOVÁ, pracovník v sociálních službách
 Ivana HRONOVÁ, úklid, PVSS
Naši bývalí kolegové
 Petra Nováková, projektový pracovník, zástupce ředitele
 Mgr. Michal Morávek, sociální pracovník
 Bc. Kateřina Bittnerová, sociální pracovník (nyní na rodičovské
dovolené)
 Daniel Vlček, úklid
Všem našim bývalým spolupracovníkům děkujeme.
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Historie organizace
Nahlédnutí do historie:
Píše se rok 2007 a my s velkým nadšením zakládáme občanské sdružení
KŘIŽOVATKA handicap centrum o. s. I přes mnohé komplikace 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. V dubnu 2008 začínáme poskytovat sociální
služby. Od této doby se rozrůstáme a rozšiřujeme činnost.
Za podporu bychom rádi poděkovali našim sponzorům i dárcům,
aktivním členům našeho sdružení, ale především našim zaměstnancům a
uživatelům našich služeb.
Posloupnost 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, 2012 – 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 dvě sociální služby a to: Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením dle § 66 a Sociální
rehabilitace dle § 70 výše zmiňovaného zákona.
Sociální služby jsou poskytovány takovými způsoby a v takové kvalitě,
aby bylo zabezpečeno dodržování lidských práv a svobod, a zároveň aby
zvolený způsob realizace služby byl vždy v souladu se zákonem a zájmy
osob, které se ocitli v sociální nouzi. Touto pomocí podporujeme rozvoj
samostatnosti i soběstačnosti osob a zvyšujeme jejich motivaci k
úspěšnému překonání tísnivé situace.
V oblasti poskytování sociálních služeb existují Standardy kvality
v sociálních službách. Ty jsou nástrojem k dosažení, udržení a garanci
vysoké kvality a bezpečné služby. V nich je srozumitelně 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. Získané poznatky a doporučení jsme ocenili
pro zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb. Věnujeme se
především individuálnímu plánování v rámci přístupu zaměřeného na
člověka.

Motto sdružení:

„Pomáháme vyjet správným směrem.“
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Sociální poradenství:
Náplň:
Úkolem sociálního poradenství je poskytování informací uživatelům,
terénní i ambulantní formou, o možnostech řešení jejich nepříznivé
sociální situace, o dostupných službách a aktivitách, které napomáhají
k jejich setrvání či znovu začlenění do společnosti.
Prostřednictvím sociálního poradenství podáváme informace, kontakty i
cílené rady dle 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 nejsou schopni bez vnější
podpory vyřešit aktuální obtížnou životní
situaci. Poskytnutí služby vždy podporuje
uživatele v samostatném rozhodování
tak, aby dokázal co nejlépe vyřešit své
životní problémy.
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Sociální rehabilitace:
Náplň:
Sociální rehabilitace je jedním z mnoha nástrojů individuální pomoci
občanům s tělesným a kombinovaným postižením. Podporuje rozvoj
soběstačnosti, osobních i sociálních schopností a dovedností. Zvyšuje
motivaci ke zvládání situace tak, aby se způsob jejich života příliš nelišil
od běžného života vrstevníků.
Sociální rehabilitace je realizována
hlavně formou individuální nebo
skupinové ergoterapie. Ergoterapie
je profese, která prostřednictvím
smysluplného zaměstnávání usiluje
o zachování a využívání schopností
jedince potřebných pro zvládání
běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností. Cílem
je umožnit, co největší soběstačnost a nezávislost v běžných denních
činnostech.
Ergoterapie zahrnuje:
 Nácvik jemné motoriky a hrubé motoriky.
 Nácvik grafomotoriky.
 Nácvik běžných denních činností (mobilita, osobní hygiena,
oblékání, sebe sycení a použití toalety).
 Trénink paměti, orientace a pozornosti.
 Práce v kuchyni a příprava jednoduchého jídla.
 Doporučení vhodných kompenzačních pomůcek.
 Rozvoj komunikačních dovedností.
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Metody využívané v ergoterapii:







Prvky Bobath konceptu.
Prvky synergické reflexní terapie.
Prvky bazální stimulace.
Prvky dechové terapie.
Relaxační techniky.
Mnemotechnické pomůcky pro trénink paměti.

Ergoterapeutické vybavení
V místnosti, kde je ergoterapie vykonávána se nachází rehabilitační stůl,
žíněnka, žebřiny, motomed, velké míče, owerbally, válce, pomůcky
k posilování, pro jemnou motoriku, úchopy a senzomotoriku, nejrůznější
kompenzační pomůcky a parafín.
Dále máme k dispozici speciálně upravenou a vybavenou kuchyň pro
nácvik přípravy jednoduchých jídel.

V tomto roce bylo díky donátorům pořízeno mnoho nových
cvičebních a kompenzačních pomůcek pro naše uživatele.
Díky finančnímu daru ve výši 20 000,- Kč, který nám poskytla akciová
společnost Elektrárny Opatovice, a.s., jsme mohli nakoupit potřebné a
nezbytně nutné kompenzační a cvičební pomůcky pro uživatele sociální
rehabilitace. Pořízením těchto pomůcek se zvýšila různorodost a kvalita
poskytované sociální služby.
Bederní podložka Airex
Většina našich uživatelů má špatné zakřivení páteře. Bederní podložka
umožňuje udržet správnou polohu těla. S její pomocí dochází
k vyrovnání páteře a tím ke zmírnění bolesti zad. Bederní podložka
Airex je vyrobena z kvalitního pěnového a omyvatelného materiálu,
který se dobře dezinfikuje.
14

Nafukovací dlahy Urias
Nafukovací dlaha usnadní nácvik komplexních pohybových stereotypů
např. chůze. Vedení končetiny, která je v dlaze, přináší větší efektivitu
výsledku (např. chůze nebo sebesycení). Centralizace kořenových
kloubů umožňuje pravidelné cvičení v domácím prostředí. Snadněji se
tvoří paměťová stopa pohybu. Zmírňuje třes a ztuhlost svalu a naopak se
zvyšuje svalová síla končetiny. Dlaha usnadňuje vytvářet nové pohybové
strategie.
Cvičební pás Thera-band
Elastická cvičební guma - thera band - je jednou z hlavních pomůcek,
kterou používáme během terapie téměř neustále. Díky tomu došlo po
nějakém čase k jejímu opotřebení, a proto bylo nutné ji nahradit novou.
Je široce využitelnou posilovací pomůckou, vhodnou k protahování nebo
zvyšování kloubního rozsahu. Guma je vhodná pro osoby s minimálním
nebo žádným úchopem.
Nopen zvukový
Malý zvukový míček Nopen, který má uvnitř zabudovanou rolničku, je
opatřen dvěma velkými otvory pro snadný a jistý úchop. Dlouhé a
pravidelné výstupky po celém povrchu míčku jsou určeny především ke
stimulaci taktilního vnímání. Jelikož máme několik uživatelů
s kombinovaným (zrakovým) postižením, bylo zapotřebí rozšířit náš
sortiment o sluchově stimulační pomůcku.
Multiroll Pilates
Tento nafukovací válec slouží našim uživatelům především k nácviku
stability. Je také vhodný pro zapolohování do správných poloh během
terapie.
Žíněnka Thera-Band
Je lehká, vyrobena z měkkého materiálu podobné textilní tkanině. Drží
svůj tvar, proto je určena pro vysoce namáhané a intenzivní cvičení. Při
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dlouhodobém zatížení vznikají v jednotlivých buňkách ztráty tlaku, které
se pomalu časem znovu vyrovnají.

Další novou pomůckou jsou dechové trenažéry, které zlepšují správný
stereotyp dýchání.
Aby seznam nově zakoupených pomůcek byl úplný, je zapotřebí ještě
uvést: zvukové pexeso, Sada pro kognitivní trénink II., Senso ball
(míček s bodlinkami), míč SoffBall Maxafe fixační e-podložka,
polštářek typ 304, pěnové psací pomůcky a stojan.

Přístroj MOTREN - duo 2
Významnou událostí pro naše centrum bylo zakoupení nového
motomedu. MOTREN - duo2 je určen k oddělenému procvičování
dolních a horních končetin a uváděn do pohybu elektromotorem. Horní
rameno je překlopné a výškově nastavitelné. Jeho poloha lze měnit v
závislosti na tom, zda se procvičují dolní nebo horní končetiny.
Elektromotor je řízen computerem vybaveným řadou funkcí. Snadné
přemístění zajišťují transportní kolečka. MOTREN - duo2 je opět jedním
z nezbytných přístrojů, při procvičování pohybových postiženích dolních
a horních končetin, a to jak pro uživatele na vozíku, s pohybovým
ochrnutím po úrazech páteře a mozku nebo DMO, tak i pro uživatele po
mozkové mrtvici, sklerózou multiplex, svalovou dystrofií aj.
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Vzhledem k tomu, že cena přístroje MOTREN - duo2 činí 85 009,- Kč,
tak bychom jej bez finanční podpory nadací, dárců i z výnosu veřejné
sbírky, nemohli zakoupit.

Výnos z veřejné sbírky

31 629,00 Kč
15 000,00 Kč
30 000,00 Kč
8 380,00 Kč

Celkem:

85 009,00 Kč

NADACE LUMIUS
VDV – Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové
Nadace CHARTY 77

V rámci sociální rehabilitace se dále zaměřujeme na podporu pracovního
uplatnění. Uživatel se např. dozví, jak a kde hledat vhodné pracovní
pozice na webových stránkách firem.
Pravidelně probíhá také Kurz komunikace a sebeprezentace. Uživatel se
naučí, jak napsat strukturovaný životopis, jak si počínat při výběrovém
řízení anebo jak jednat s úřady či jinými institucemi.
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:
Náplň:
Sociálně aktivizačních služby mají charakter motivace a aktivizace. Ta
vychází z individuálních potřeb, možností a schopností uživatelů,
protože tělesné postižení omezuje pohybové i společenské aktivity.
Služba podporuje smysluplné využití volného času a přispívá k
začlenění lidí s postižením do společnosti. Smysl sociálně aktivizačních
služeb tedy spatřujeme v pomoci a podpoře při rozvoji nebo udržení si
osobních i sociálních schopností a dovedností.
V rámci sociálně aktivizačních služeb nabízíme uživatelům možnost
zúčastnit se:
 sportovních
aktivit - kondičního cvičení, plavání, boccie,
minigolfu, ruského kuželníku;
 hipoterapie;
 společných setkávání - exkurzí, besed, přednášek, posezeních při
různých příležitostech;
 kreativního tvoření;
 kulturních akcí - návštěv výstav, divadel, kin a muzikálu;
 výletů za historií i za přírodními krásami;
 ozdravných pobytů, sportovních víkendových pobytů.
Účast uživatelů na aktivitách a pravidelných schůzkách pomáhá
zmírňovat pocit osamění, umožňuje navazovat nová přátelství a
nenásilným způsobem přispívá k jejich „vracení se do života“.

18

Hipoterapie
Již několik let spolupracuje naše
organizace se sdružením Apolenka, které
poskytuje službu hiporehabilitace. Úterní
odpoledne se tak tradičně stává pro naše
uživatele časem, kdy mohou společně s
námi zavítat do příjemného prostředí, které
areál Apolenky poskytuje. Půl hodinová
projížďka, s doprovodem proškoleného zaměstnance Apolenky, přináší
„vozíčkáři“ nejen uvolnění svalů, vlivem pohybu koňského hřbetu, ale i
duševní pohodu. Jezdí se vždy po dvojicích. Za nepříznivého počasí je
terapie realizována v kryté hale.
To, že přímý kontakt s koněm, je opravdu o prožitku, lze vyčíst i
z výpovědi našich uživatelů.
„Tento způsob rehabilitace nemůže, a ani nedokáže nahradit žádná
člověkem vytvořená rehabilitační pomůcka, a o samotném zážitku ani
nemluvě. Po uklidňující a uvolňující jízdě, poděkujeme koníkovi za to, že
byl během celé naší jízdy patřičně trpělivý, a to i ve chvílích, kdy nám
naše postižení nedovoluje poskytnout jeho nosnému ústrojí byť
sebemenší odlehčení během jeho klidné chůze. Poté nás čeká cesta
zpátky domů, při které je čas si společně popovídat o dnešních dojmech
a zážitcích. Můžeme si tak vzájemně vyměnit své prožitky z vnímání světa
z koňského hřbetu. Závěrem se ale společně a jednohlasně shodneme na
tom, že se sem příští týden zase všichni opět rádi vrátíme“.
Velký dík patří zaměstnancům, asistentům a dobrovolníkům, bez kterých
by se mnoho uživatelů na hipoterapii nikdy nedostalo. Také děkujeme
všem dárcům, kteří nás finančně podporují a umožňují tak, aby tato
aktivita mohla být poskytována i do budoucna.
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Realizované projekty:

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






Ergoterapie.
Kurz komunikace.
Kurz vaření.
Výuka anglického jazyka pro začátečníky.
Kurzy PC pro začátečníky i pokročilé.

Jednotlivé aktivity byly komplexní, vzájemně provázané a přispívající
nejen k větší míře samostatnosti i soběstačnosti, ale zvyšující také šanci
na nalezení vhodného pracovního uplatnění.
Projekt výrazně přispěl 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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Osvětová činnost:
Náplň:
Osvětovou činností chceme poukázat nejen na problémy, které s sebou
tělesné postižení přináší, ale také na fakt, jak odstraňovat architektonické
bariéry i předsudky v myslích některých lidí, a tím pak zlepšovat životní
podmínky lidí na vozíku. Záměr v okruhu této činnosti realizujeme
pomocí:






vydáváním časopisu Kompas – vychází jednou za dva měsíce;
realizací Zážitkových seminářů;
besedo zdravotním postižení;
skupinových setkání pro lidi na vozíku i jejich blízké;
programu pro dobrovolníky.

Časopis KOMPAS
Časopis KOMPAS vydávaný naší organizací, vychází zdarma jednou za
dva měsíce a je významným pomocníkem nejen pro naše uživatele, ale i
ostatní veřejnost. Na jeho stránkách se dozvíte vše o naší činnosti.
Časopis obsahuje informace o kompenzačních pomůckách, sociálním
poradenství, aktivizačním cvičení, seznámíte se s celkovým přehledem
pořádaných akcí, je zde vyčleněn i prostor pro dotazy uživatelů, ale i
mnoho dalších užitečných sdělení. 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.
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Uživatelům jsou zde k dispozici 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.
Dobrovolnický program
I v letošním roce probíhal v naší organizaci „Program pro
dobrovolníky“. Program zahrnuje školení dobrovolníků, pojištění a
publikaci „S vozíčkářem bez nehod“, kde jsou rady pro průvodce osob
s tělesným postižením. Koordinátor dobrovolníků poskytuje potřebnou
odbornou pomoc a podporu a uvádí je na jednotlivé akce našeho centra.
Zážitkový seminář
Semináře jsou zaměřeny na prevenci proti úrazům a jsou určeny pro
veřejnost, školy a různé instituce. Motivem k pořádání těchto školení je
skutečnost, že každým rokem skončí po úraze na vozíku lidé, kteří mohli
úrazu předejít. Seminář má tedy 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. Studenty vede odborný
pracovník, který zpracovává program jejich praxe a vede je
k systematické specializované práci.
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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 přivítá další
zájemce, kteří se chtějí podílet na zlepšování životních podmínek lidí
s tělesným postižením. Rádi Vás pozveme k prohlídce našeho centra
nebo Vám také můžeme nabídnout 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
také vůči zaměstnancům, kteří právem očekávají, že za kvalitní výkon
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a maximální nasazení budou náležitě odměněni a budou mít vytvořeny
podmínky pro rozvoj osobních kvalit včetně svého profesního
i odborného růstu.

Absolvovaná školení a praxe:
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Finanční zpráva:
Náklady organizace:
Spotřeba materiálu
DDHM 1

Kč
8 529,00

Spotřeba materiálu

62 905,00

Kanc. potřeby, úklidové, ochr

46 812,00

Služby
Cestovné

16 550,00

Ekonomické a právní služby

22 000,00

Školení a kurzy

29 224,00

Ostatní služby

28 880,00

Poštovné

556,00

Nájemné + energie

128 255,00

Hovorné + internet

32 298,00

Ostatní náklady
Jiné ostatní náklady

1

12 850,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek
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Osobní náklady
Mzdové náklady
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní mzdové náklady

Celkem

1 459 303,00
462 019,00
0,00

2 310 181

Dotace, dary a příspěvky:
Ministerstvo práce a soc. věcí
Pardubický kraj
Individuální projekt Pk

95 000,00
1 286 323,00

Magistrát města Pardubic

149 100,00

Úřad práce Pardubice

429 636,00

Veřejná sbírka

32 276,00

Sponzorské dary

79 000,00

Příspěvky na rekondici

46 800,00

Výnosy ostatní

34 899,00

Celkem
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160 000,00

2 313 034,00

Grafy:
Financování organizace:
KŘIŽOVATKA handicap centrum o. s. využívá vícezdrojové
financování. Jako nezisková organizace je financována z dotací, grantů a
příspěvků nadací. Nemalou část tvoří také sponzorské dary jednotlivců i
firem. Přikládáme graf financování organizace v roce 2012.

IP Pk
MPSV
MmP
Pk
ÚP
Dary
Příspěvky na rekondici
Výnosy ostatní

Sociální rehabilitace:
Individuální projekt Pk na sociální služby
Úřad práce

1 286 323,00 Kč
126 284,00 Kč

Sociálně aktivizační služby:
MPSV
Magistrát města Pardubic
Pardubický kraj
Úřad práce

160 000,00 Kč
149 100,00 Kč
95 000,00 Kč
303 352,00 Kč
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Využití sociální rehabilitace:

Využití sociálně aktivizačních služeb:

28

Závěr:
A co říci na závěr? Dovolte nám, abychom zde použili paralelu s jízdou
autem. I řidič se musí letmo podívat do zpětného zrcátka, aby
zkontroloval situaci za sebou, přestože prioritní je pohled dopředu. Tato
výroční zpráva nám takové krátké zpětné ohlédnutí připomíná, protože
sem nelze vložit veškeré údaje. Prostor je určen pro sdělení podstatných
informací, avšak životní dění se skládá i z mnoha bezvýznamností, které
se do této zprávy nevešly, a které jsou často kořením dodávající celému
konání konečný výsledek.
„Život je někdy těžký, tak proč po něm chodit pěšky!“
(„vozíčkářka“ Adéla Hrubá)
Ano, život je někdy těžký, ale právě tyto mnohé těžkosti a složitosti nás
motivují jít nebo chcete-li jet, dál, i když jsme na vozíku.
Řada z nás již začíná chápat, že potřeby a přání tělesně postižených jsou
stejné, jako potřeby a přání zdravých lidí. Proto naše poděkování patří
všem, kteří nám je pomáhají uskutečňovat.
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Za laskavou podporu děkujeme:

Individuální dárci
Pavel Sekyrka, Martin Školník, Vladimír Hájek
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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 2013
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