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Slovo ředitele
Rok 2015 byl pro naši společnost ve znamení zásadních změn. V rámci druhé etapy stabilizace

poskytovaných sociálních služeb jsme ke dni 31. 12. 2015 ukončili Sociálně aktivizační služby a

připravovali se na zahájení služby Centra denních služeb. Tato nutnost vyplynula jak z potřeb

našich uživatelů, tak i z poptávky zájemců o službu. Přípravy si vyžádaly mnoho změn a to i

stavebních. Při této příležitosti jsme po domluvě s majitelem objektu magistrátem města Pardubic

nechali provést částečnou rekonstrukci objektu, kde sídlíme. Snažíme se klientům nabízet nejen

potřebné a kvalitní služby, ale také je poskytovat v příjemném a rodinném prostředí. Z kladné

odezvy uživatelů a toho, že k nám rádi přijdou znovu, můžeme mít dobrý pocit, že se nám to snad

daří. Často teď u nás lze zaslechnout „půjdeme do obýváčku na kafíčko“.

Každá změna s sebou nese i věci ne příliš vítané, které se samozřejmě dotknou nás i klientů.

Během roku došlo také k personálním změnám. Odešli někteří naši dlouholetí pracovníci, ale

plnohodnotně je nahradili noví kolegové. Mezi klienty nejprve zavládl smutek a nejistota. Odešli

lidé, na které byli zvyklí, a změnil se způsob poskytování. Ne nadarmo se říká, že vše potřebuje

svůj čas. Se změnami jsou nyní klienti spokojeni. Přicházejí k nám stále nový zájemci o služby.

Naši pracovníci během roku 2015 měli příležitost zjistit, co všechno dovedou. Zdokonalovali se

nejen ve svých profesních znalostech, ale také v malířských či zednických pracích, v pokládce

koberce aj.  Za to jim patří můj velký dík a touto cestou bych jim rád poděkoval. I proto, že

vytrvali a dokázali táhnout za jeden provaz.

Na tomto místě bych také rád poděkoval všem institucím, dobrovolníkům a jedincům, kteří nás

podpořili finančně i jiným způsobem. Bez jejich pomoci by se nám všechny změny, které proběhly

a ulehčily start do nové etapy KŘIŽOVATKY handicap centra, o.p.s., nepovedly zrealizovat. O tom,

že stále platí naše motto „pomáháme vyjet správným směrem“ Vás třeba přesvědčí rozhovor

s Lukášem, našim dlouholetým klientem.

Doufám, že si každý najdete v této zprávě části, které vám přiblíží podstatu naší práce a její

naplňování.

Milan Pešek, ředitel společnosti
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Rozhovor
Dovolte nám, abychom Vám představili pana Lukáše Novotného, Lukášovi je 26 let a jako uživatel nás

navštěvuje již 8 let.

Tento mladý sympatický muž, zrozený ve znamení Lva, se pere se životem s ladností a grácií , jež je králi zvířat

tak charakteristická. Má velmi pozitivní přístup k životu a to i přesto, že ve třech měsících onemocněl dětskou

mozkovou obrnou. Částečně je soběstačný, protože pravou stranu těla má postiženu méně, ke svému pohybu

však i tak potřebuje mechanický vozík.

Lukáš o sobě řekl: „O centru KŘIŽOVATKA jsme se dozvěděli společně s mamkou přes internet a to v době, kdy

jsem dostudoval obchodní školu a rozmýšlel se, co budu dělat dál.

Zkontaktovali jsme pana ředitele Peška, slovo dalo slovo a tak už Vás tu od té doby straším“, říká s úsměvem.

„KŘIŽOVATKU navštěvuji pravidelně každé úterý, jezdím k Vám ze Živanic, kde bydlím. Dopravní spojení ze

Živanic není nejlepší, takže využívám dopravu pro handicapované, to však bohužel jde jen přes školní rok.

Během času stráveném v KŘIŽOVATCE využívám ergoterapii, hipoterapii, účastním se vědomostních her a

logických nebo paměťových cvičení nebo píši a trénuji písmo. Baví mě tu kolektiv, jsem rád, že můžu být mezi

lidmi. Mezi mé zájmy patří vše kolem autobusů a trolejbusů. Znám veškeré jízdní řády, linky i řidiče v

Pardubicích. Doma mám asi kolem 100 modelů autobusů. Všemu se věnuji už od 8 let, dále mám moc rád hudbu,

sport a zahraniční seriály. Centrum bych chtěl navštěvovat vícekrát než jednou týdně, bohužel situace s

dopravou mi to momentálně neumožňuje.“

Lukáš na konec ještě dodává, že jako správný Pardubák je fanouškem HC Dynamo.
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O naší společnosti

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 Škodná
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: 774 467 777

E-mail: centrum@krizovatka-hc.cz

Web: www.krizovatka-hc.cz
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Představení organizace

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

 Asociace NNO v ČR – www.asociacenno.cz

 Informační centrum neziskových organizací – www.neziskovky.cz

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 po-
stižením 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.
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Pracovní tým
 Milan PEŠEK - ředitel

 Bc. Petra MACHÁČKOVÁ - sociální pracovník

 Kateřina KOUBOVÁ – sociální pracovník

 Eva HORKLOVÁ, DiS. - ergoterapeut

 Michal KMOCH, DiS. - pracovník v sociálních službách, lektor PC

 Václav FRANCOUZ - pracovník v sociálních službách

 Bc. Jan HORÁK - pracovník v sociálních službách

 Jan VANĚK - pracovník v sociálních službách

 Martin IPSER - pracovník v sociálních službách, fundraiser

 Kamila SEKYRKOVÁ - administrativní pracovník

Pracovníci, kteří během roku 2015 ukončili pracovní poměr

 Mgr. Helena VRÁNOVÁ - projektový pracovník, vedoucí služby, zástupce ředitele

 Bc. Lucie ANTALOVÁ, DiS. - sociální pracovník

 Bc. Michaela HEMRLÍKOVÁ - ergoterapeut

 Pavel ŘEHÁK - pracovník v sociálních službách

 Mgr. Adéla ELISCHER - pracovník v sociálních službách

 Lenka ANDRLÍKOVÁ DRAŠAROVÁ - pracovník v sociálních službách

 Mgr. Dušan KVASNIČKA - pracovník v sociálních službách



9

Poskytované služby

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.

Uživatelé SR
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Sociální rehabilitace

Tato služba má u nás dlouholetou tradici. Její cíl je
zlepšení nebo udržení stávajících dovedností klientů
potřebné pro běžný život a tím se naplňuje naše
motto „pomáháme vyjet správným směrem“. Naše
podpora také směřuje k rozvíjení sociálních sítí,
zapojení rodiny a blízkých osob. 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.

Službu poskytujeme ambulantně v prostorách našeho
centra i terénní formou v domácím prostředí
uživatele.  Vždy je uzpůsobená možnostem a
potřebách jednotlivých uživatelů. Službu lze využívat
jak krátkodobě tak jako dlouhodobou podporu u
chronických stavů.
V roce 2015 naši službu využívalo 47 osob s tělesným
i kombinovaným postižením. Převážná část klientů má

trvalé bydliště v Pardubicích.
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Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Uživatelé SAS
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Tato služba má za cíl podporu smysluplného trávení
volného času lidí s tělesným a kombinovaným
handicapem. K tomu sloužili tradiční aktivity jako
hipoterapie, plavání, prezentace kompenzačních
pomůcek a různá posezení aj. Novou aktivitou bylo
zařazení různých logických a strategických her.
Jelikož jsme se stali zcela závislí na veřejné dopravě,
pomohly nám různé tipy na výlety, se kterými
přicházeli naši uživatelé. Díky tomu se mohli podívat
do Technického muzea, Muzea voskových figur nebo
na výstavu Gateway to Space v Praze.

Mezi nejúspěšnější aktivity patřila různá posezení,
sportovní hry a cestopisné přednášky.

V roce 2015 službu využívalo 39 uživatelů. Přesto byl
tento rok poslední, kdy tuto službu mohli
navštěvovat. K 31. 12. 2015 byla ukončena její
registrace a 20. 1. 2016 byla zahájena nová sociální
služba a to Centrum denních služeb. Tato změna vyšla
z aktuálních potřeb našich klientů a z potřeb
přicházejících zájemců o službu. V nové službě mají
naši klienti zajištěnou možnost celodenního pobytu
v bezpečném prostředí s potřebnou mírou péče.
Mnohé oblíbené aktivity jako plavání, posezení, solná
jeskyně, prezentace kompenzačních pomůcek aj. se
přesunuli do nové služby.  Jejich nabídka je rozšířená
a možnost skupinového vaření, zpívání s Martinou a
Bohoušem z Východočeského divadla a mnoho dalších.



11

Statistika pořádaných aktivit

aktivita konání  uživatelé poznámky

Hipoterapie 15 57

Plavání 13 37

Výlety 6 23 Akce konané mimo město Pardubice.

Vycházky a toulky 8 51 Procházky konané v blízkosti centra a po celém městě Pardubice.

Sportovní aktivity 13 51 Ruské kuželky, boccia, pétanque, minigolf, šipky, sportovní den.

Společenské hry 27 77 Stolní ,karetní, vědomostní a slovní hry.

Prezentace / besedy 8 74

Solná jeskyně 7 21 Využíváno dle zájmu uživatelů.

Promítání dokumentů 8 13 Využíváno dle zájmu uživatelů.

Ostatní aktivity 11 73 Společná posezení, kreativní tvoření, neobvyklé soutěže.

Pravidelně jednou týdně v jarních a podzimních měsících.

Pravidelně jednou za dva týdny v jarních a podzimních měsících.

Prezentace firem se zdravou výživou,  kompenz. pom. a besedy z cest po světě.
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V rámci Nácviku dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucí k sociálnímu začleňování provádíme trénink pADL- personal activities of daily living což jsou
sebeobslužné činnosti zahrnující nácvik sebesycení, oblékání/svlékání, osobní hygieny, nácvik sedu a pohybu na
vozíku, nácvik přesunů, lokomoce – chůze.

Následují iADL- instrumental activities of daily living – činnosti zahrnující širší soběstačnost jako aktivity péče o
domácnost, vaření, úklid, transport, hospodaření s penězi.

Terapie Fatických funkcí jedná se o nácvik schopnosti mluvit, číst, psát, počítat, nácvik grafomotoriky. Nácvik
dovedností potřebných k úředním úkonům především vlastnoruční podpis.

Nácvik Jemné motoriky zahrnuje manipulační aktivity, nácvik koordinace, úchopové funkce, obratnost.

Ergoterapie
Jednou z klíčových složek služby Sociální rehabilitace
je služba Ergoterapie. Tuto službu v našem centru
poskytujeme již od samého počátku existence našeho
centra, má tedy dlouhodobý charakter a tradici.
Ergoterapie v sociálních službách je rozdělena na čtyři
hlavní oblasti, jsou jimi:

 Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní
osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucí k sociálnímu začleňování

 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 Pomoc při uplatňování práv a obstarávání
osobních záležitostí

 Funkční testing

Všechny tyto služby jsou poskytovány zdarma.

Sociální poradenství
Sociální poradenství mohou využívat jak naši
uživatelé, tak lidé kteří potřebují získat potřebné
informace, kontakty a doporučení potřebné pro řešení
jejich nepříznivé situace. Poradenství jsme
poskytovali jak při osobním kontaktu tak telefonicky
nebo e-mailem. Nejčastější dotazy se týkali zajištění
příspěvků pro osoby s tělesným postižením a dávkách
ze systému státní sociální podpory. Radili jsme jim, na
jaké dávky mají nárok. Pomáhali jsme s vyplněním
potřebných formulářů a doložením potřebných příloh.
Pokud jsme nemohli pomoci my, pomohli jsme
potřebným lidem najít sociální služby, které se
zaměřují na jejich problematiku, např. pobytové
služby, bezplatné právní služby aj.
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V části Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti se věnujeme Kondičnímu cvičení - upevňování a získávání
motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, nácvik správného způsobu dýchání, polohování,
aktivní a pasivní cvičení, rytmická stabilizace, cvičení na válci, míči, motomed, vertikalizace, terapie s nafukovacími
dlahami.

Terapie Kognitivních funkcí - činnosti vedoucí ke zlepšení sociálních a poznávacích schopností - trénink paměti,
pozornosti, orientace, smyslová aktivizace a integrace.

V úseku Pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí nabízíme našim uživatelům
Poradenství - podávání informací o získávání pomůcek.

Poslední oblastí je Funkční testing, zde s uživateli probíhá Vstupní ergoterapeutický pohovor, následné Revize
cílů v rámci ergoterapie, testy Funkční míry nezávislosti (FIM).

Nácviku dovedností pro
zvládání péče o vlastní
osobu
Výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti
Pomoc při uplatňování
práv a obstarávání
osobních záležitostí

Obr. Grafické znázornění poměru využívání hlavních oblastí ergoterapie uživateli sociálních služeb v handicap centru
KŘIŽOVATKA

Mezi události uplynulého roku, které se týkaly služby Sociální rehabilitace – Ergoterapie patří ukončení pracovního
poměru naší kolegyně ergoterapeutky Míši Hemrlíkové, která velmi brzy poté otěhotněla, což nás všechny velmi
mile potěšilo.

V minulém roce také proběhla prezentace produktů firmy Ortoservis, měli jsme možnost vidět a vyzkoušet široký

sortiment pomůcek denní potřeby Vitility, sedáky Varilite nebo třeba stavěcí elektrický vozík Permobil.
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Realizované projekty

KŘIŽOVATKA-HC pomáhá vyjet správným směrem

KŘIŽOVATKA handicap centrum oslavila v loňském roce Velikonoce po svém a to v prostorách ABC klubu.

Proběhl tam benefiční koncert a křest nového alba kapely Na Rovinu!

A když benefiční akce, tak ve velkém. Chtěli jsme pomoci i my, a tak jsme vyzvali návštěvníky, aby sebou

přinesli víčka od PET lahví. Ta totiž v Křižovatce dlouhodobě sbíráme a snažíme se tak pomoci v léčbě po DMO.

Výtěžek v podobě několika plastových pytlů plných víček tentokrát pomohl Michalce Zahradníkové.

Tato víčka se vykupují a za nasbírané prostředky je Michalce umožněna léčba a rehabilitace po dětské mozkové

obrně, která je velice nákladná a není hrazena ze zdravotního pojištění. Přejeme Míše velké pokroky a celé její

rodině, ať se jim daří.

Oslava Velikonoc se nesla v duchu rocku a punkrocku. Celkem zazněly během oslav čtyři koncerty kapel

Rockwell, Na Rovinu!, Noise Inc. a Vypuštěného koupaliště. Návštěvníci Velikonočního rockování nashromáždili

ve sbírce pro Michalku Zahradníkovou několik kilogramů plastových víček.

Děkujeme tak všem návštěvníkům, účinkujícím a dalším zúčastněným stranám, že se mohla podpořit dobrá věc

a rozšířit dobrá nálada.

Pevně věříme, že společně můžeme pomoci dalším potřebným, a že se potkáme při dalších akcích.



15

Rekonstrukce prostor
Před otevřením nové služby Centrum denních služeb,
jsme byli nuceni zrealizovat rekonstrukci v prostorách
KŘIŽOVATKA-HC. Rekonstrukce byla nutná, abychom
splnili zákonem stanovené podmínky. Na práci se
podílelo několik firem, které provedli sádro-
kartonářské a malířské práce. Majitel objektu, ve
kterém sídlíme (Magistrát města Pardubic) zajistil
v aktivizační místnosti výměnu luxferů za plastová
okna. Dále také financoval celkovou výměnu starých
oken za nová.
Vzhledem k tomu, že jsme měli omezené finance, tak
se museli do rekonstrukce zapojit i zaměstnanci.
Vymalovali aktivizační místnost Centra denních
služeb, natřeli topení, položili koberec a samozřejmě
postupně pomáhali s odklízením a úklidem po celé
rekonstrukci.
Podle pozitivní reakce našich uživatelů se
rekonstrukce povedla.

Zážitkové semináře

Již tradičně jsme i v roce 2015 pokračovali v pořádání
interaktivních zážitkových seminářů „Jiný život“.
Cílem je vzdělání a osvěta veřejnosti o životě těsně
postižených spoluobčanů. Druhým a neméně
důležitým cílem je protiúrazová prevence. Velmi nás
potěšilo opakované pozvání k uspořádání seminářů
na některých školách. Každoročně pro žáky
připravujeme nové aktivity, které jim podle věku
umožňují rozšíření znalostí o životě na vozíku. Je pro
nás zajímavé pozorovat, jak se časem jejich vnímání
handicapovaných lidí mění a jak projevují zájem o
překážky v jejich životě. Mezi akce kde jsme mohli
širokou veřejnost seznamovat se světem tělesného
handicapu, byli tradičně Retroměstečko, Prevence a
Bezpečnost, Den země aj.  Všechny bez rozdílu věku
zaujali kompenzační pomůcky určené k sebeobsluze.
Obzvláště pro školáky bylo šokující zjištění, jak
dlouho trvá taková obyčejná věc jako je se obléknout.
Nemenší zájem vyvolali asistenční pejsci našich
kolegů vozíčkářů, kteří předváděli své dovednosti, ale
někdy i lumpačiny. Závěrem lze konstatovat, že pro
převážnou část účastníků byla tato zkušenost
motivující, vedoucí je k zamyšlení se nad problémy,
kterými se dosud nezabývali. A právě v tom vidíme

smysl našich prožitkových seminářů.
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Hospodaření společnosti v roce 2015
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Sociální rehabilitace

Kč

Provozní náklady celkem 257 000,00

Materiálové náklady celkem 38 000,00
Nemateriálové náklady 219 000,00

Osobní náklady celkem 1 452 384,00

Mzdové náklady 1 085 721,00

Sociální a zdravotní pojištění 366 663,00
Ostatní mzdové náklady 0,00

Náklady celkem 1 709 384,00

482 000,- / 28%

439 200,- / 26%
18 436,- / 1%

238 000,- / 14%

279 000,- / 16%

142 748,- / 8%
110 000,- / 7%

SOCIÁLNÍ REHABILITACE - výnosy 2015 - 1 709 384,-

MPSV

MMP

obce

Pk

Úp

Vlastní zdroje

Příspěky
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SR kromě stávajících aktivit se také snaží rozvíjet sociální sítě, zapojit rodinu a blízké osoby klientů. V rámci
vzdělávacích aktivit pořádá kurzy komunikace a sebeprezentace, a to za účelem kvalitnější připravenosti našich
uživatelů na trh práce. Zkvalitnění služby velkou měrou přispívají samostatné projekty, např. „Cvičení bez
gravitace“ nebo pořízení nových pomůcek.
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Sociálně aktivizační služby

Kč

Provozní náklady celkem 90 144,00

Materiálové náklady celkem 18 000,00
Nemateriálové náklady 67 477,00

Osobní náklady celkem 875 023,00

Mzdové náklady 653 002,00

Sociální a zdravotní pojištění 222 021,00
Ostatní mzdové náklady 0,00

Náklady celkem 960 500,00

K 31. 12. 2015 bylo ukončeno poskytování SAS. Od 20. 1. 2016 ji nahradí služba Centrum denních služeb, která
je dle šetření jak od klientů tak veřejnosti žádaná a dosud neposkytovaná jinou organizací.

334 000,- / 35%

126 500,- / 13%

140 000,- / 14%

217 000,- / 23%

30 000,- / 3%
113 000,- / 12%

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY - výnosy 2015 - 960 500,-

MPSV

MMP

Pk

Úp

Vlastní zdroje

Příspěky
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Spolupracující organizace

 Apolenka - sdružení pro pomoc lidem se zdravotním postižením

www.apolenka.org

 Centrum pro zdravotně postižené

www.czp-pk.cz

 Petriva s.r.o. – POHANKA – jídelna pro zdraví

www.jidelnapohanka.cz

 Česká asociace paraplegiků

www.czepa.cz

 Univerzita Pardubice

www.upce.cz

 APUPA – akademická poradna

www.upce.cz/studium/handicap/poradna-apupa.html

 KONEP – Koalice nevládek Pardubicka

www.konep.cz

 Liga vozíčkářů

www.ligavozic.cz

 Centrum Paraple

www.paraple.cz

 Rehabilitační ústav Kladruby

www.rehabilitace.cz

 Hamzova léčebna Luže--Košumberk

www.konep.cz

 Národní rada osob se zdravotním postižením

www.nrzp.cz

 Hurá na výlet

www.huranavylet.info

 MIREA denní stacionář, o.p.s.

www.mirea.cz
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Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kdo s námi společně prošli rokem 2015. Státním organizacím, 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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Děkujeme i těmto individuálním dárcům:

Za finanční podporu děkujeme těmto státním, krajským a obecním úřadům:

Za sponzorské a finanční dary děkujeme těmto společnostem a organizacím:

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.


