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Slovo reditele
v

Rok 2014 byl pro naši společnost prvním rokem po transformaci na obecně prospěšnou
společnost, kdy jsme se dalšími projekty snažili nastartovat novou etapu stabilizace
poskytovaných sociálních služeb. Výroční zpráva obsahuje souhrn událostí a dat, za kterými se
skrývá spousta práce a snaha posunout naše služby v kvalitě o několik schůdků výše. To se
odráží v mnoha aktivitách KŘIŽOVATKY jako celku. Ale hledat lze i v každodenních maličkostech,
např. přístup k uživatelům našich služeb, podpora jejich rozhodování, adekvátní dopomoc
a individuální podpora v běžných životních činnostech. Samozřejmě, že ne všechno, co se událo,
bylo ideální. Museli jsme překonávat i problémy a těžkosti. Ale poctivou a obětavou prací našich
zaměstnanců jsme to zvládli.
Na tomto místě bych také rád poděkoval všem institucím, dobrovolníkům a jedincům, kteří
finančně i jinak podporovali a podporují činnost naší obecně prospěšné společnosti.
A jak se nám daří plnit předsevzetí a „pomoc vyjet správným směrem“? Tak tuto otázku asi
nejvěrohodněji odpovědí ti, kteří naše poskytované služby využívají. Proto si dovoluji,
na následující stránce, přiložit vyjádření z rozhovoru jednoho z našich klientů.
Jsem přesvědčen, že si každý z Vás najde v této zprávě části, které vystihují podstatu naší služby,
její naplňování i budoucnost.

Milan Pešek
ředitel společnosti
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Rozhovor
Dovolte nám, abychom Vám představili pana Tomáše Handlíře, který je naším stálým a téměř nejdéle
navštěvujícím uživatelem. Tomášovi je 45 let. Život mu dal do vínku spoustu krásných vlastností a ctností jako
jsou např. nezapomenutelný úsměv, upřímný pohled, příjemný hlas či jeho klidnou, nekonfliktní a mírumilovnou
povahu. Jak už to ale v životě chodí, nic není jenom bílé nebo jenom černé. Tomáš trpí roztroušenou sklerózou
a jeho zdravotní stav se od střední školy, kdy se nemoc poprvé přihlásila, zhoršoval až do dnešní podoby.
Potřebuje neustálou asistenci a pro pohyb využívá invalidní vozík.

Tomáš o sobě dále řekl
„O centru Křižovatka jsem se dozvěděl vlastně

ještě před jeho založením, neboť jsem se znal
s Milanem Peškem (jeden ze zakladatelů) a ten mi
o plánu vytvořit novou neziskovou organizaci řekl.
Znělo mi to jako dobrý nápad a hned jsem věděl,
že se do Křižovatky určitě pojedu podívat. Od mé
první návštěvy už nějaký ten rok uplynul, ale
s klidným svědomím mohu říci, že jsem se vždy do
centra těšil a stále těším. Rád se setkávám s lidmi,
kteří Křižovatku navštěvují, a kteří v ní pracují.
S radostí se zde účastním vědomostních soutěží,
cvičení a ergoterapie, jež mi i do značné míry
pomáhá udržet můj zdravotní stav a kondici. Mým
celoživotním koníčkem a neutuchající zálibou je
sport, který sleduji v televizi (hokej, tenis, basket,
americký fotbal aj.). Dříve jsem byl sportovec
tělem i duší, dnes už jen duší. V Křižovatce každý
čtvrtek s Pavlem probereme, co se za týden ve
sportu událo a jaké jsou novinky. Veškeré
informace získávám z rozhlasu nebo televize.
S počítačem kamarád nejsem, protože mám dvojité
vidění a čtení textů je pro mě téměř nemožné.
Jsem tedy rád, když si mohu o sportu promluvit
a své názory tak porovnat se stejným nadšencem
jako jsem já.

Centrum bych chtěl navštěvovat víckrát než jednou
týdně, ale s ohledem na rodinnou situaci to není
možné. V KŘIŽOVATCE se cítím opravdu velice
dobře a jsem šťastný, že existuje.“

Rádi bychom ještě dodali, že pan Tomáš je velice
skromný a nenáročný uživatel, na kterého se vždy
všichni zaměstnanci těší a že jeho přítomnost na
všechny působí velmi pozitivně. Za vše hovoří
Tomášovo motto, kterým se sám řídí: „Nečiň

jinému to, co sám nemáš rád.“
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O nasí spolecnosti
v

v

Základní údaje
Název sdružení:

KŘIŽOVATKA handicap centrum o. p. s.

Sídlo společnosti:

Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice

Datum registrace:

18. 12. 2007 u MV ČR

Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

IČO:

22690069

DIČ:

CZ 22690069

Bankovní spojení:

219092296/0300 a 3369461329/0800

Správní rada:

Bc. Adéla Perná
PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph. D.
Bc. Tomáš Potůček

Dozorčí rada:

Michal Kmoch, DiS.
Mgr. Hana Korfová
Bc. Lucie Neumann Šafková

Ředitel:

Milan Pešek

Telefon:

466 301 684

Mobil:

776 078 684

E-mail:

centrum@krizovatka-hc.cz

Web:

www.krizovatka-hc.cz
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Predstavení
organizace

KŘIŽOVATKA handicap centrum o. p. s. (obecně
prospěšná společnost) je nevládní nezisková
organizace, která se orientuje na profesionální i
zájmovou pomoc lidem s tělesným a kombinovaným postižením v pardubickém regionu. Hlavní její
náplní je sociálně rehabilitační podpora lidí
s handicapem, směřující k jejich aktivnímu začlenění do běžného života naší společnosti a k jejich
pracovnímu uplatnění. K dosažení tohoto cíle
KŘIŽOVATKA handicap centrum, o. p. s. využívá
pestrou škálu aktivit.

Posláním organizace je pomáhat lidem
s tělesným postižením žít, ale i být součástí této
společnosti.
Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným postižením nebo kombinovanými vadami, starší
šestnácti let.
Cílem organizace je poskytovat kvalitní sociální
služby, které podpoří lidi s tělesným postižením
v jejich soběstačnosti a kvalitním životě.

KŘIŽOVATKA handicap centrum o. p. 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
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Pracovní tým
 Milan PEŠEK - ředitel
 Mgr. Helena VRÁNOVÁ - projektový pracovník, vedoucí služby, zástupce ředitele
 Bc. Lucie ANTALOVÁ, DiS. - sociální pracovník
 Bc. Petra MACHÁČKOVÁ - sociální pracovník
 Bc. Michaela HEMRLÍKOVÁ - ergoterapeut
 Bc. Adéla ŠKODNÁ - ergoterapeut
 Eva HORKLOVÁ, DiS. - ergoterapeut
 Michal KMOCH, DiS. - pracovník v sociálních službách, lektor PC
 Bc. Jan HORÁK - pracovník v sociálních službách
 Pavel ŘEHÁK - pracovník v sociálních službách
 Lenka ANDRLÍKOVÁ DRAŠAROVÁ - pracovník v sociálních službách
 Jan VANĚK - pracovník v sociálních službách
 Mgr. Dušan KVASNIČKA - pracovník v sociálních službách
 Martin IPSER - pracovník v sociálních službách, fundraiser
 Kamila SEKYRKOVÁ - administrativní pracovník
 Ivana HRONOVÁ - úklid, pracovník v sociálních službách
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Poskytované sluzby

Sociální služby, které KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. poskytuje od dubna 2008, jsou zaměřeny
preventivně. Základní činnosti byly v souladu s legislativou poskytovány bezplatně. Na fakultativní činnosti si
uživatelé finančně přispívali, ale velkou měrou ji financovali také sponzoři a dárci v rámci různých projektů.

Sociální rehabilitace
Služba sociální rehabilitaci byla poskytována
ambulantní i terénní formou. Ambulantní služby
využívali uživatelé v prostorách KŘIŽOVATKA
handicap centra, o.p.s. Terénní forma služby byla
poskytována individuálně v přirozeném prostředí
uživatele a její intenzita se přizpůsobila potřebám
jednotlivých uživatelů. Služba zajistila
krátkodobou pomoc v krizi, ale i dlouhodobou
podporu.
Uživatelé měli v rámci sociální rehabilitace
možnost získávat nebo rozvíjet dovednosti
nezbytné pro zvládání běžných denních činností.
Nabývali větší míru soběstačnosti a pracovního
uplatnění. Již tradičně byl kladen důraz na
podporu a rozvoj jejich sociálních sítí. Zejména se
snažili o zapojení rodiny nebo blízkých lidí. Ke
vzdělávacím aktivitám opět patřila výuka ovládání
PC, anglického jazyka, kurz komunikace a sebeprezentace, a to za účelem kvalitnější připravenosti našich uživatelů na trh práce.
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Naším úspěchem bylo uzavření partnerské
smlouvy se sociálními podniky Kruh zdraví
Chrudim a Pohankou v Pardubicích. Díky úspěšně
navázané spolupráci se nám povedlo zajistit
zaměstnání pro tři lidi s tělesným handicapem,
kteří díky tomu našli nový směr svého života.
V roce 2014 naše služby využívalo 43 osob
s tělesným i kombinovaným postižením.
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Ergoterapie
Vlajkovou lodí v této službě byla, je a bude
ergoterapie. Jejím hlavním cílem je dosažení
maximální možné samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti osob. Jedná se především o nácvik
dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu. Sem
spadá nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik péče o domácnost, nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním
i venkovním prostoru, nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního
podpisu. Dále nácvik běžných a alternativních
způsobů komunikace, upevňování získaných
motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností či podávání informací o možnostech
získávání rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek.
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Na sklonku roku bylo nejvýznamnější novinkou
pro celou společnost pořízení závěsného
terapeutického aparátu Redcord. Terapie vychází
z přesně upravených a dávkovaných cvičení
a technik, které vyžaduje motivaci a koncentraci
cvičícího. Cvičení může být fyzicky náročné
i obtížné, ale vždy má být prováděno kontrolovaně
a v nejlepší kvalitě pohybu.
V uplynulém roce 2014 došlo na úseku ergoterapie
k několika podstatným a významným událostem:
byly rozšířeny služby o fakultativní službu masáže, a dále ergoterapeutka Adéla Škodná
odešla na mateřskou dovolenou, kdy místo ní, na
pozici ergoterapeuta, nastoupila Eva Horklová.

Sociálně aktivizační služby pro osoby
se zdravotním postižením a seniory
Tato služba má za cíl podporu smysluplného
trávení volného času lidí s tělesným a kombinovaným postižením, jejich zapojení do
společenského života, vytváření příležitostí pro
navazování a posilování sociálních vazeb. K tomu
sloužily již tradiční aktivity, jako návštěvy divadla,
plavání, hipoterapie, výlety aj. Pozitivní bylo, že
i sami uživatelé dávali návrhy na nové aktivity,
například na pravidelné návštěvy solné jeskyně
nebo tipy na různé výlety. Díky tomu si mohli
vyzkoušet různé zájmové aktivity, kterým by se
bez zajištění svých specifických potřeb nemohli
věnovat. Na opakující žádosti uživatelů byly
pořádány prezentace výrobců kompenzačních
pomůcek, kde získávali informace o novinkách
v této oblasti. Mezi nejúspěšnější aktivity patřila
různá posezení, sportovní hry a cestopisné
přednášky. V roce 2014 službu využívalo 38
klientů.
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Statistika pořádaných aktivit
Počet
konání

Celkem
uživatelů

Poznámka

Hipoterapie

11

36

Pravidelně jednou týdně v jarních a podzimních
měsících.

Plavání

7

26

Pravidelně jednou za dva týdny v jarních měsících.

Výlety

8

43

Kunětická hora, Hrádek u Nechanic, ZOO Olomouc,
Častolovice

Sportovní aktivity

18

50

Ruské kuželky, boccia, pétanque, minigolf, sportovní
den.

Solná jeskyně

5

15

Využíváno dle zájmu uživatelů.

Společenské akce

9

82

Divadlo, ples, grilování, posezení.

Rekondiční pobyt

1

8

Využita maximální kapacita.

Prezentace / besedy

6

39

Prezentace firem se zdravou výživou,
kompenzačními pomůckami a besedy z cest po světě.

Ostatní aktivity

11

53

Exkurze, soutěže, kreativní tvoření.

Aktivita

Základní sociální poradenství
Sociální poradenství slouží k získávání informací,
kontaktů a doporučení potřebných pro řešení
nepříznivé situace. O radu se na nás obraceli nejen
naši uživatelé, ale také ostatní lidé potřebující
pomoc. Poradenství jsme poskytovali při osobním
kontaktu, telefonicky nebo e-mailem. Nejčastěji
nás lidé kontaktovali s žádostí o pomoc při
zajištění příspěvků pro osoby se zdravotním
postižením a dávky ze systému státní sociální
podpory. Radili jsme jim, na jaké dávky mají
nárok. Pomáhali jsme s vyplněním potřebných
formulářů a doložením potřebných příloh.
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Lidé u nás také žádali radu, jak postupovat při
vzniku tělesného postižení jejich rodinných
příslušníků. Po zasvěcení do situace vždy
následovaly otázky „A co teď máme dělat? Na co
máme nárok? Kdo nám pomůže?“ V rámci
sociálního poradenství jsme jim podávali potřebné
informace a pomáhali jim nalézt cestu ze složité
životní situace.

Realizované projekty
Projekt „Cvičení bez gravitace“
Projekt byl zaměřen na získání potřebných finančních prostředků pro nákup terapeutického zařízení Redcord,
jeho instalaci a nutné vyškolení pracovníka. K realizaci projektu jsme využili možnosti zapojit se do Burzy
filantropie, akce, kterou pořádá organizace KONEP Pardubice. V rámci této firemní filantropie, která je klíčovou
složkou širšího konceptu společenské zodpovědnosti podniků, a firemní dárcovství se v posledních letech začíná
uplatňovat ve prospěch veřejně prospěšných aktivit, se nám podařilo přítomné donátory zaujmout. Získali jsme
neuvěřitelných 125 000,- Kč. Proto, abychom mohli tento projekt zrealizovat, nám však ještě chybělo 35 000,Kč. Díky oslovení a pochopení dalších dárců se nám nakonec povedlo zajistit konečnou částku 160 000,- Kč
a „Cvičení bez gravitace“ odstartovalo poskytování nové a velice potřebné terapie.
A kdo konkrétně nás podpořil a komu opravdu děkujeme:
Pardubický kraj, eBRÁNA, AVE CZ, Elektrárny Opatovice, EXPERIA GROUP, GAMA Pardubice, AUTOIN, Pavliš
a Hartmann, Nadace Charta 77, Restaurant U Dvou Kohoutků Pardubice a jejich hosté.
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Projekt „Chvíli žít jinak“ – rekondiční
pobyt v Mikulášovicích
Místem šestého rekondičního pobytu bylo malé
severočeské městečko Mikulášovice, nacházející
se ve Šluknovském výběžku, na okraji národního
parku České Švýcarsko. Týdenní srpnové
rekondice se zúčastnilo celkem 26 lidí (8 „vozíčkářů“ s doprovody a zaměstnanci). Ubytování
bylo zajištěno v penzionu Rytíř z Ježova
v Salmově, v tiché a klidné vesničce, ležící asi 2,5
km od Mikulášovic. Prostory byly skutečně
bezbariérové, ale úroveň a kvalita nebyla zcela
uspokojivá. Proto program rekondice byl flexibilně
přehodnocen a následně orientován na turistiku.
Díky přírodní rozmanitosti zdejší krajiny jsme
mohli výletovat a přitom si celkově zlepšovat
fyzickou kondici, včetně asistentů, a zároveň jsme
měli možnost prakticky ověřovat bezbariérovost
tras, které jsou v rámci oficiálních informačních
materiálů, takto inzerovány.
Bohužel, i zde jsme zjistili, že mnohé tzv.
bezbariérové cesty, skýtají taková úskalí, která
jsou pro „vozíčkáře“ nepřekonatelná. Např.
návštěva ZOO v Děčíně se neuskutečnila, protože
vstup se nacházel až na vrcholu strmého kopce
a tak lidé, pohybující se pomocí elektrického
vozíku, neměli šanci se ke vstupující bráně dostat.
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Zato procházka romantickým Kyjovským údolím
a výlet do německého lázeňského města Bad
Schandau s 8 km dlouhou procházkou kolem Labe,
byla bezproblémová. Největším zážitkem byl
celodenní výlet na jednu z největších horských
pevností v Evropě – Königstein.
Programová nabídka, vedle kolektivních
poznávacích výletů, zahrnovala i individuální
tréninky s ergoterapeutkou, různé společenské
hry, rozcvičky (se zaměřením na dechové cviky
s využitím příznivých klimatických podmínek), ale
i společně strávený čas při grilování a posezení
s prostým lidským „klábosením“, kdy lze získat
mnohé, pro život s handicapem, potřebné
informace. Nejdůležitější přínos rekondičních
pobytů je hlavně ve sféře psychické a společenské.
Lidé vidí, že s podobným problémem je plno
dalších postižených. Vidí, jak jiní se perou se svou
nemocí, neztrácejí elán a humor.

Projekt: „Vy pomáháte nám, my pomůžeme Vám“ (Jarmarky)
V roce 2014 jsme zdárně navázali na loňské úspěchy v prodeji výrobků našich uživatelů. Jaro jsme vítali
výrobou i prodejem zajíců a slepiček na Velikonoce. V průběhu sezony jsme tvořili podzimní dekorace a rok
jsme, již tradičně, zakončili adventní výzdobou. Výrobky byly přitažlivé tím, že byly zhotoveny z přírodních
materiálů. Díky těmto činnostem se o naší společnosti dozvěděla široká veřejnost, která jednak obdivovala
nápady, ale i výslednou práci lidí s tělesným postižením. Nicméně, motiv těchto aktivit se vztahuje také
k základní myšlence: „Vy pomáháte nám, my pomůžeme Vám“ , kdy společně s uživateli hledáme cesty ke
vzájemné podpoře. Realizovat záměr nám umožnila partnerská organizace POHANKA – jídelna pro zdraví, která
nám poskytla své prostory k prodeji. Další prodejní místa nám nabídl: Heřmánek – zdravá výživa, Finanční úřad
Chrudim a MIREA denní stacionář o.p.s. Všem, kteří se podíleli na projektu, velmi děkujeme a těšíme se na
spolupráci v následujícím roce. Výnos z jarmarků bude použit na uhrazení školení pro pracovníka k obsluze
terapeutického zařízení RedCord.
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Pokládání mostuo mezi námi a verejností
v

v roce 2014
KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. šla v roce 2014 naproti široké veřejnosti a snažila se tak překlenout
ostych mnohých lidí, kteří se stále tématu handicapovaných osob snaží vyhýbat. Uspořádali jsme proto několik
nových kulturních akcí pro rozmanité publikum.

Jak se tančilo na čtyřech kolech
Decentní a bezbariérové prostory v pardubickém
Hotelu Zlatá štika se v pátek 28. března staly
místem setkání, kde si všichni, kteří se pohybují
na invalidním vozíku, mohli zatancovat a pobavit
se. Konal se zde náš I. reprezentační ples
KŘIŽOVATKY. Výtěžek akce byl použit na provoz
centra KŘIŽOVATKA.
Ples byl slavnostně zahájen krátce po 19 hodině.
Hosty přivítal ředitel obecně prospěšné
společnosti KŘIŽOVATKY Milan Pešek a celý večer,
s přívětivým humorem, moderoval Václav
Francouz. K tanci a poslechu hrála chrudimská
skupina CHORUS. Programové menu odstartovala
mladá a nadějná zpěvačka Týna Ryklová. Skvělá
barmanská show Petra Hurta rozproudila zábavu a
navodila tu správnou atmosféru, kdy to
„vozíčkáři“ konečně pořádně rozjeli. Na tanečním
parketu v Rytířském sále se plesalo v různorodých
rytmech: nespoutaný charleston, noblesní waltz,
polka pěkně „od podlahy“ a mnohé jiné. Na plese
zazpíval také pěvecký sbor Klíčenky z Chrudimi.
V předsálí bylo možno shlédnout drátenické umění
Aleše Kulhánka.
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Celou zábavu zpestřily i soutěže s hodnotnými
cenami. To pravé hráčské napětí nastalo při
losování vstupenek. Úderem půlnoci pak ještě
proběhla zdařilá dražba vín.
Ukončení prvního reprezentačního plesu
KŘIŽOVATKY bylo plánováno na 1 hodinu po
půlnoci, ale poslední hosté se rozcházeli až
podstatně déle a na všech bylo vidět, že si ten
první „vozíčkářský“ ples opravdu užili.
Poděkování patřilo všem účastníkům plesu, bez
nichž bychom tak úžasnou atmosféru po celý
průběh večera nebyli schopni vytvořit, ale i všem
těm, kteří tuto akci podpořili. Dary, které jsme
získali, byly atraktivní a skutečně hodnotné.
Hlavní cenou bylo zapůjčení vozu dle vlastního
výběru na víkend od Ford Auto IN.

Rockové smyčce
V sobotu 5. 4. 2014 se v pardubickém klubu ABC
uskutečnil benefiční koncert na podporu centra pro
handicapované KŘIŽOVATKA o. p. s. pod názvem
Rockové smyčce.
Koncert zahájil ve 20h. Václav Francouz, který
přivítal všechny přítomné, představil naši
společnost i program, jenž byl na tento večer
připraven. Dále poděkoval všem, kdo tuto akci
podpořili, a pak už předal slovo první vystupující
kapele ELECTROPHONIX, která nás zaplavila
lahodnými tóny, vtahujícími všechny posluchače do
rockového hudebního ráje. Zavzpomínali jsme na
skupiny Queen, Beatles, Deep Purple nebo na
zpěvačku Whitney Houston. Hradecká skupina
Electrophonix, čítající devět zkušených muzikantů
neponechala nic náhodě a svými smyčci a
doprovodným zpěvem příjemně okouzlila celé
okolí hudebního sálu v ABC klubu.

Po čtyřicetiminutové pauze, určené na přípravu
druhé vystupující kapely ČELLISTI, začala do
publika tryskat rocková paráda a smyčce v
podobě tvrdé muziky se zakously do známých
skupin jako jsou Apocalyptica, Nirvana, Metallica,
Linkin Park nebo Red Hot Chili Peppers
a Nightwish. V pardubické kapele hrají čtyři
hudební profíci a ne náhodou se jim přezdívá
„česká Apocalyptica“.
Akce se vydařila a všichni účastníci si domů
odnesli nezapomenutelný zážitek v podobě
profesionálního vystoupení obou hudebních
skupin.
Poděkování náleží ABC klubu, jmenovitě panu
Davidu Audrlickému a zvukaři Janu Banachovi, bez
jejichž vstřícnosti a pomoci by se tato skvělá akce
nemohla uskutečnit. Další díky patří oběma
skupinám ELECTROPHONIX a ČELLISTI, které
vystoupily jen za provozní náklady spojené např.
s dopravou, a přesto si připravily skvělou a
nezapomenutelnou show. A poslední poděkování
přísluší všem divákům, kteří se přišli nejen
pobavit, ale také podpořit dobrou věc.
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Bezprostřední reakce jednoho z návštěvníků na
proběhlý koncert:

„V sobotu jsem na pozvání kamarádky vzala
partnera a vyrazili jsme do ABC klubu na
"Rockové smyčce" a nelitovali jsme!!! Perfektní
organizace, pohodoví lidé a bezprostřední
atmosféra. První kapela ELECTROPHONIX přivedla
posluchače do správné nálady a ČELLISTI se
postarali a bezchybný nářez!!! Jsem ráda, že jsem
se této akce mohla účastnit a gratuluji
organizátorům k povedené akci.“

KŘIŽOVATKA fest
Pardubický ABC klub se v sobotu 1. 11. 2014
rozezněl punk-rockovými rytmy. V místním sále se
odehrával první KŘIŽOVATKA fest, který volně
navázal na Punk na KŘIŽOVATCE z minulého roku.
Na tuto událost přijalo pozvání pět výborných
kapel, které přijeli nejen pobavit návštěvníky
festivalu, ale hlavně chtěli pomoci dobré věci.
Festival neměl za cíl pouze zpříjemnit sobotní
večer, ale také dát prostor vozíčkářům si zatančit
a „zapařit“ spolu s dalšími návštěvníky. Rytmická
muzika tak dala zaniknout běžnému ostychu a
zanedlouho již tančili všichni se všemi a
nezáleželo na tom, zda jste na koncerty přišli nebo
přijeli „po svých“.
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Celý večer moderoval Pardubický rodák a patron
KŘIŽOVATKY - Pavel Cejnar. O úvod do atmosféry
se postarali Pardubičtí Na Rovinu! a Vypuštěné
Koupaliště, které sál roztančilo a rozskákalo před
hlavní hvězdou večera, kapelou Ready Kirken. Na
závěr koncertu jsme si všichni zaskákali na druhou
dobu v rytmu SKA s Interpretem neznámým. Velký
dík patří všem kapelám, které skvěle zahráli
a podpořili dobrou věc tím, že vystoupili bez
nároku na honorář. Kdo v sobotu dorazil do
ABCéčka, rozhodně nelitoval. Úsměvy na tvářích
návštěvníků byly výzvou k tomu, aby se za rok
podobná akce opakovala.

v

v

Zázitkové semináre
Interaktivní zážitkové semináře, jejichž cílem je
vzdělávání a osvěta „chodící“ veřejnosti v oblasti
života a vnímání osob s těžkým tělesným
postižením, jsou určené školám i široké veřejnosti.
Mezi nejvýznamnější akce, kam jsme byli pozváni
a kde jsme měli možnost svět tělesně postižených
představit, se řadí: Retroměstečko, Evropské dny,
Letem světem, Prevence a bezpečnost, ale i
návštěva letního dětského tábora (organizovaného
Městskou policií Pardubice) aj. Dalším úspěchem je
pokračování (druhým rokem) pořádání Zážitkových
seminářů v Základní škole Heřmanův Městec. I
letos děti mile překvapily množstvím dotazů, které
si pro našeho „vozíčkáře“ připravily. Mezi
nejneobvyklejší patřila otázka: „Jak jezdí na

tobogánu?“
V roce 2014 jsme navázali prvotní kontakty i
s jinými subjekty. Uvítali jsme nabídku od
Dopravní fakulty Jana Pernera - Univerzity
Pardubice, kdy jsme studentům mohli předat
praktické zkušenosti z oblasti různých bariér.
Věříme, že si i z této krátké zkoušky „života v kůži
vozíčkáře“ odnesou zkušenosti, které uplatní
v praxi.

A co bylo při seminářích pro všechny, bez rozdílu
věku, nejvíce zajímavé? Velká pozornost byla
věnována kompenzačním pomůckám určeným
k sebeobsluze. Např. při zkoušení zapínače
knoflíků nebo navlékače ponožek se mnozí ujistili,
že to není tak jednoduché, jak by se na první
pohled zdálo. A také zjištění, že jízda na
invalidním vozíku je náročná a vyžaduje určitou
dávku šikovnosti, vedlo k obdivným pohledům
směrem k „vozíčkářům“. Automobil upravený na
ruční řízení zaujal především mužskou část
populace.
Závěrem lze konstatovat, že pro převážnou část
účastníků byla tato zkušenost motivací
k zamyšlení se nad problémy, kterými se dosud
nezabývali. A právě v tom vidíme smysl našich
prožitkových programů.
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Dobrovolnictví v KRIZOVATCE
Lidé si pomáhají od nepaměti, protože solidarita a
vzájemná pomoc tvoří základ existence lidské
společnosti. Každý z nás je v životě někdy
dobrovolníkem, jelikož se mezi pomocí v rodině,
sousedům, kterým nabídneme podporu, a
dobrovolnou prací pro nějakou organizaci, těžko
hledá hranice.
Ani naše organizace nemůže svoji práci vykonávat
bez pomoci lidí, kteří jsou ochotni věnovat svůj
volný čas do služeb lidem s postižením. Proto i
v roce 2014 jsme uvítali pomoc od sedmi
dobrovolníků, lidí, kterých si velice vážíme. Z
tohoto důvodu nás velmi potěšilo, když 2 naše
dobrovolnice získaly ocenění v rámci akce, kterou
organizovala Koalice nevládek Pardubicka, o. s. ve
spolupráci s Pardubickým krajem, Europe Direct
Pardubice a Rytmus Chrudim.
Jaké pohnutky oceněnou dobrovolnici vedly k této
činnosti, nejlépe vyjádří úryvek z volného
rozhovoru.
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Jsi člověkem, který ještě v rámci své rodiny
pečuje o svého blízkého. Myslím, že jsi
vytížená až dost. O to více mne zajímá a
musím ti položit otázku: Proč ještě
dobrovolnictví? Vždyť samotná péče doma
je v podstatě také takové dobrovolničení.

„Péče doma je náročná, ale to je pro mne o to víc
motivující, protože přesně vím, kdy ten druhý
pomoc potřebuje. A ono někdy stačí, že se jedná o
drobné podpoření, lehké postrčení. Když se
Milanovi stal úraz (před 22 lety), bylo pro mne
naprosto samozřejmé, že se budu starat.
Myšlenka, že by musel jít do nějakého ústavu, byla
pro mne, ale i pro ostatní členy rodiny,
bezvýhradně nepřijatelná. Po celou dobu jsem
věřila a stále ještě věřím, že se z mnohých
zdravotních, ale i jiných problémů dostane. Měla
jsem jenom pár roků před důchodem, přesto jsem
na nic nečekala a okamžitě jsem zůstala doma.
Zpočátku to bylo hodně těžké, ale dobré bylo to,
že chtěl Milan žít dál pokud možno normálně.
Pracovat a částečně se osamostatnit, aby nebyl
stoprocentně odkázaný na pomoc z druhé strany.
On není z lidí, kteří by seděli doma a litovali se.
Proto jsem ho všude doprovázela, podporovala a
v podstatě to trvá do dnes, i když už v menší míře.
No a tak ten zbylý čas mohu pomocnou ruku
podávat jiným způsobem a na jiné místo.“

Odborné praxe
Spolupráce naší organizace se středními, vyššími odbornými i vysokými školami, při zajištění odborné praxe
jejich studentů, probíhala i v tomto roce. Realizací odborné praxe si tak studenti mohou vyzkoušet práci
v neziskovém sektoru a to na základě svého výběru. Přítomnost praktikantů má pro organizaci význam v
obohacení pracovního procesu o aktuální poznatky z teorie. Z naší strany jsme studentům nabídli možnost
fakticky se seznámit s ergoterapeutickou, speciálně pedagogickou a sociální podporou, kterou poskytujeme
našim klientům.

Přehled průběžné a souvislé praxe 2014
Instituce

Studijní obor

Počet
praktikantů

Počet
hodin

SPŠE VOŠ Pardubice

sociální práce

4

440

VOŠ a SŠ technická Česká Třebová

sociální práce

2

500

Univerzita Ústí nad Labem

ergoterapie

4

160

Univerzita Pardubice

zdravotně sociální pracovník

5

390

Univerzita Hradec Králové

speciální pedagogika

3

90

UHK – Ústav sociální práce

sociální práce

1

30

Metropolitní univerzita Praha

veřejná správa

1

40

M-Centrum, konzul. a rekv. středisko

pracovník v sociálních služb.

1

60

21

1710

Celkem:
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Kompas prosel
zmenou

Jak tomu bylo v minulých letech, tak i v roce 2014
jsme pro všechny zájemce vydávali časopis
Kompas. Ten přibližuje problematiku osob se
zdravotním postižením a mapuje aktivity našeho
centra, je určen nejen našim uživatelům, ale i
přátelům a partnerům. Vycházel jako
dvouměsíčník, celkem tedy za rok vyšlo 6 čísel.
V tomto roce prošel Kompas poměrně rozsáhlou
úpravou. Byla představena nová podoba titulní
strany, která je vždy samostatně tvořena pro
každé číslo a zároveň obsahuje propojující
společné grafické prvky utvářející jednotu celého
konceptu. Kompas se stal živějším a pestřejším
magazínem, představil řadu nových rubrik, které
si jeho čtenáři oblíbili. Za zmínku stojí například
rubrika věnovaná počítačům, která přináší novinky
z této oblasti a zaměřuje se také na kompenzační
pomůcky. Dále přináší články na pokračování
z oblasti sociálních služeb, ale i z historie péče o
osoby se zdravotním postižením a mnohé další. O
stoupající oblibě čtení Kompasu svědčí i stále
rostoucí počet stažení jeho elektronické verze.
Na tvorbě časopisu se podíleli jak zaměstnanci
KŘIŽOVATKY, tak i její uživatelé. Všechna vydání
Kompasu jsou k dispozici v elektronické verzi na
našich webových stránkách. Aktuální číslo je pak
také k dostání zdarma v tištěné formě přímo
v KŘIŽOVATCE.

22

v
v
Hospodarení
spolecnosti
v roce 2014

Rozvaha
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25

26

Výkaz zisku a ztrát
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29
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Sociální rehabilitace
VÝNOSY - SOCIÁLNÍ REHABILITACE 2014 - 1 418 904,00 Kč

NÁKLADY – SOCIÁLNÍ REHABILITACE 2014 - 1 418 904,00 Kč

Kč
Provozní náklady celkem
Materiálové náklady celkem
Nemateriálové náklady
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní mzdové náklady
Náklady celkem

257 000,00
38 000,00
219 000,00
1 161 904,00
869 940,00
291 964,00
0,00
1 418 904,00

I přes problémy s financemi se podařilo službu poskytovat bez omezení, došlo také k výraznému posunu a
zkvalitnění služby jako takové. Zde velkou měrou přispěly samostatné projekty, například projekt „Cvičení bez
gravitace“ realizovaný díky burze filantropie – Pardubice 2014.
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Sociálnev aktivizacní
sluzby

VÝNOSY - SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 2014 - 929 544,00 Kč

NÁKLADY - SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 2014 - 929 544,00 Kč

Kč
Provozní náklady celkem
Materiálové náklady celkem
Nemateriálové náklady
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní mzdové náklady
Náklady celkem

90 144,00
39 521,00
50 623,00
839 400,00
626 418,00
212 982,00
0,00
929 544,00

Rok 2014 definitivně ukázal, že sociálně aktivizační služby nejsou a nebudou finančně podporovanou a žádanou
službou. Sužba je v současné době ztrátovou. Tento stav nás vedl k nastavení nových cílů. Jedním z nich je
transformace SAS na službu Centrum denních služeb, která je dle šetření od klientů žádaná a dosud
neposkytovaná jinou organizací.
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Zpráva nezávislého auditora
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Spolupracující

organizace

 Život bez bariér o. s.
www.zbb.cz
 Šance pro tebe o. s.
www.sance.chrudim.cz
 Apolenka - sdružení pro pomoc lidem se zdravotním postižením
www.apolenka.org
 Centrum pro zdravotně postižené
www.czp-pk.cz
 Kruh zdraví
www.kruhzdravi.cz
 Petriva s.r.o. – POHANKA – jídelna pro zdraví
www.jidelnapohanka.cz
 Česká asociace paraplegiků
www.czepa.cz
 Univerzita Pardubice
www.upce.cz
 Rytmus Chrudim
www.rytmuschrudim.cz
 APUPA – akademická poradna
www.upce.cz/studium/handicap/poradna-apupa.html
 Univerzita Hradec Králové
www.uhk.cz
 KONEP – Koalice nevládek Pardubicka
www.konep.cz
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Podekování
v

Rádi bychom poděkovali všem, kdo s námi společně prošli rokem 2014. Státním organizacím, velkým, středním
i malým firmám, individuálním dárcům, našim zaměstnancům a uživatelům. Všichni jste pro nás důležití a Vaší
spolupráce si vážíme. Poděkování si samozřejmě také zaslouží naši dobrovolníci a bývalí zaměstnanci.
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Za finanční podporu v roce 2014 děkujeme těmto státním, krajským a obecním
úřadům:

Za sponzorské a finanční dary děkujeme těmto společnostem a organizacím:

Děkujeme i těmto individuálním dárcům:
Pavel Sekyrka, Vladimír Hájek, Petr Kamp, Petr Macháček
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Kde nás najdete:
Arnošta z Pardubic 2605
530 02 Pardubice
Telefon: 466 301 684
Mobil: 774 467 777
e-mail: centrum@krizovatka-hc.cz
Vydala KŘIŽOVATKA handicap centrum, o. p. s.
v roce 2015 se schválením správní a dozorčí rady.
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