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Slovo ředitele
Vážení a milí přátelé, podporovatelé a příznivci,
předkládáme vám výroční zprávu naší neziskové organizace za rok 2016. S radostí vás jejím prostřednictvím
informujeme o naší činnosti, snahách, a výsledcích naší práce. Nevím, jestli vnímám to, že čas utíká čím dál tím
rychleji sám, nebo je to dáno dobou. Nicméně když píšu toto úvodní slovo, připadá mi, jako kdybych ho do
minulé výroční zprávy psal včera. Uvědomuji si, jak rychle ten rok uběhl, snad rychleji než předchozí.
Když se nad tím tak zamýšlím, zjišťuji, co všechno se nám v Křižovatce za ten uplynulý rok podařilo
udělat a jaký kus práce za námi zůstal. Kolika lidem se nám podařilo zlepšit kvalitu jejich náročného života. Je
to, mnoho a mnoho, jak viditelné tak neviditelné práce.
Život v neziskové organizaci, je jako na houpačce. Jsou to okamžiky nadšení a radosti ze smysluplné
práce, které střídají okamžiky beznaděje a zklamání s chutí za vším zabouchnout dveře. Zbavit se nesnází,
které neustále číhají za rohem. Všichni, kteří v naší neziskovce pracují, tyto strasti překonávají a snaží se, aby
klienti byli spokojení a cítili se jako u přátel. Za to jim patří velký dík. Řídili se zkrátka tím, co řekl Franz Kafka
„Neztrácej čas hledáním překážky, možná že žádná není.“
Podařilo se nám rozjet novou službu Centrum denních služeb. Za necelý rok se poměrně dobře ukázalo,
jak službu nastavit a najít optimální variantu. V sociální rehabilitaci došlo také k několika změnám, které vedly
ke zkvalitnění služby. Všechny aktivity a služby se povedlo zdárně stabilizovat a sladit. Podařilo se nakoupit
nové zajímavé pomůcky. V neposlední řadě jsme zpracovali a podali projekt na nákup a rekonstrukci nových
prostor. Umožnil by nám výrazně zlepšit podmínky pro poskytování služeb a jejich rozvoj. V současné době si
držíme palce, aby nám vyšel a napomohl jak k zlepšení zázemí pro klienty, ale i pracovníky.
Výroční zpráva vám také ukáže, že KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s., řádně hospodaří se
svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého poslání a cílů.
Máme velikou radost, že se našim službám, aktivitám a projektům stále daří a kvalita našich služeb se
zvyšuje, jak směrem k zaměstnancům a spolupracovníkům, tak hlavně ke klientům. Máme radost, že se v praxi
potvrdila stabilita a udržitelnost obou služeb do budoucna.
Děkujeme všem dárcům a podporovatelům, neboť bez nich, by to nebylo možné. A právě díky nim
můžeme naplňovat naše motto „pomáhat vyjet správným směrem“ a snažit se měnit životy lidí s těžkým
zdravotním postižením k lepšímu. Co dodat na závěr? Zkusme se všichni alespoň jednou chovat podle toho, co
řekl Will Smith „Pokud neděláte něčí život lepší, pak marníte čas.“

Milan Pešek, ředitel společnosti
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Příběh klienta: Cesta do Ria (letní paralympiáda v r. 2016)
Rádi bychom Vám prostřednictvím našeho klienta a účastníka
paralympijských her, Martina Zvolánka, přiblížily trošičku
atmosféru a zážitky z 15. ročníku letní paralympiády, který se
konal letos v září v Riu de Janeiro v Brazílii, a ze kterých si česká
výprava přivezla 7 medailí (zlatá - 1, stříbrná - 2, bronzová - 4).
Martine, kdo rozhodl o tom, že se budeš účastnit LOH a co to pro Tebe obnášelo?
„ Jako první mě s tímto nápadem oslovil můj trenér Pišta Danko, který věřil, že na to mám. Cesta do Ria pro
mne znamenala tvrdou přípravu. Aby mě mohl nominovat český paralympijský výbor, musel jsem se účastnit
různých mezinárodníchatletických závodů jako např. MS v Kataru (2015), ME v italském Grossetu (2016) aj. Do
tréninku se zařadilo více posilování, bylo více soustředění v Nymburku a více jsem se snažil hrát ping-pong
jako doplňkový tréning (pozn.Martin závodil v hodu kuželkou). Znamenalo to pro mne nejenom větší fyzické
vypětí, ale i větší starosti, kde vzít peníze na účast v těchto velkých soutěžích nutných na nominaci. Naštěstí se
vše podařilo a díky výsledkům jsem získal dekret, který mě opravňoval k účasti v Riu. Tímto bych rád
poděkoval mým hlavním sponzorům a příznivcům ing. Alešovi Kmoníčkovi, firmě Profi Credit, firmě Chládek a
Tintěra a Josefu Kovárníkovi. A v neposlední řadě hlavně našemu pardubickému kraji – panu René Živnému a
Milanovi Výchovi.“
A jaká byla cesta?
„Cesta trvala 3 dny. Odjížděli jsme ve 4 hodiny ráno na vojenské letiště, odkud byl pro nás vypraven armádní
speciál směr Kapvrerdské ostrovy, kde jsme měli natankovat a pokračovat hned dál. Nicméně nečekaná příhoda
nás nuceně zanechala v tomto místě 2 dny.
Letadlu zkřížil cestu pták, který poškodil klapku na křídle. Přesun do hotelu nebyl zrovna ideální. Čekali jsme
pár hodin, než přijel autobus, který nebyl bezbariérový. Nakonec za pomoci asistentů a trenérů se vše zvládlo a
dorazili jsme v pořádku do prozatimního ubytování do místního hotelu. Vláda vypravila náhradní letoun a tak
už nic nebránilo v naší další cestě do Ria. Zde nás uvítali oficiální pracovníci v doprovodu vojenské ochranky.
Vůbec celou dobu jsme byli chráněni armádou. Přesun do olympijské vesničky trval asi 1,5 hodiny. Kolem
deváté jsme dorazili a po zmatcích s ubytováním jsme se začali zabydlovat. Já jsem bydlel na pokoji s Honzou
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Vaňkem a Radimem Bělešem. Spal jsem na posteli po Krpálkovi, ale zlato mi to nepřineslo“, s úsměvem dodává
Martin. (pozn.Krpálek – zlatá v judu)
Co nám můžeš říct o vesničce jako takové?
„Olympijské vesničky jsou si navzájem podobné. Vzhledem k tomu, že to je má 4. paralympiáda, tak už vím asi,
co mě čeká. Přesto se aklimatizuji zhruba až třetí nebo čtvrtý den. Jako jinde i Brazilci se k nám chovali
pohostinně. K jídlu máte přístup 24 hod. denně, můžete si zaplavat, absolvovat masáže a samozřejmě trénovat.
Vesnice byla velmi hlídaná a sledovaná, neproklouzla by do ní ani myš. Mimo vesnici jsme vždy měli vojenský
doprovod. Já jsem trénoval kuželky. Samozřejmě, že jako vozíčkáři to máme trochu ztížené, takže jsme rádi za
jakýkoliv doprovod, který s námi jede. Tentokrát nám pomáhala kamarádka Marcelka Bělešová, která tam
doprovázela svého manžela.“

Jak na tebe vlastně zapůsobilo samotné město?
„Vypadá to, že mezi lidmi je veliká chudoba. A mám ten dojem, že ve městě řádí samé gangy. Bez vojenského
doprovodu bych si netroufnul do města zajet. Přes tuto chudobu musím ale říct, že se bylo na nás podívat kolem
1.700.000,- lidí, což je velmi pěkné číslo. V Brazílii jinak vládlo velmi teplé počasí. Nad 30°Cnebyl žádný
problém. Na můj závod bylo trochu pod mrakem a za to jsem byl moc rád.“
Jak tedy probíhal tvůj závod, můžeš ho popsat trochu podrobněji?
„Můj závod byl v pořadí 16. Nejprve jsme měli 3 pokusy a prvních 8 soutěžících postupovalo do finále. Tam jsem
skončil šestý.“
Takže spokojenost, byla pochvala i doma?
„Ani ne. Radši bych měl tu medaili,“ směje se Martin. „Ale doma byli rádi, že jsem se po těžkých 22 dnech vrátil.
A já jsem byl samozřejmě také rád.“
Příští paralympiáda bude v r.2020 v Tokiu. Můžeme s tebou počítat?
„Do Tokia bych jel moc rád. Tentokrát bych chtěl ale soutěžit ve stolním tenise. Ovšem na stolní tenis je těžší
kvalifikace a také startovné na jednotlivých závodech je větší a konají se ve vzdálených destinacích.“
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A co právě děláš v tento čas?
„Teď jsem si dopřál chvíle odpočinku a trénuji pouze 2x týdně. Budu muset ovšem přidat, neboť někteří trénují
opravdu každý den. Závodní sezóna a nejbližší závod začíná pro stolní tenis v dubnu a pro atletiku v květnu,
takže je čas něco natrénovat. Na co ale není moc času je startovné, které se pohybuje cca kolem tisíc nebo dva
tisíce eur a musí se poslat v lednu.“
Martine, kdyby ti chtěl někdo přispět, tak koho má kontaktovat, nebo máš nějaké oficiální
stránky s účtem?
“Děkuji všem za případné částky. Stránky se teď předělávají, nebo spíše tvoří nové. Měly by být do konce roku
hotové. Každopádně, pokud by měl někdo opravdu zájem, může mne kontaktovat na tel. čísle 736165483.”
Martine, děkuji ti za rozhovor. Držím pěsti a těším se na další příspěvek, třeba o tom, jak jsi
navštívil našeho p. prezidenta.
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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. (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
 Informační centrum neziskových organizací – www.neziskovky.cz
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Pracovní tým
 Milan PEŠEK- ředitel
 Bc. Petra MACHÁČKOVÁ - vedoucí služby, sociální pracovník
 Eva HORKLOVÁ, DiS. - ergoterapeut
 Michal KMOCH, DiS. - vedoucí CDS, pracovník v sociálních službách
 Václav FRANCOUZ - pracovník v sociálních službách
 Michal HERDA - pracovník v sociálních službách
 Mgr. Pavel BIČAN - pracovník v sociálních službách
 Mgr. Jan HORÁK- pracovník v sociálních službách
 Monika DASTYCHOVÁ - masér, projektový pracovník
 Jan VANĚK - pracovník v sociálních službách
 Martin IPSER - pracovník v sociálních službách, fundraiser
 Kamila SEKYRKOVÁ- administrativní pracovník

Pracovníci, kteří během roku 2016 ukončili pracovní poměr
 Kateřina KOUBOVÁ - sociální pracovník
 Aneta MACHATÁ - pracovník v sociálních službách
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Poskytované služby
Sociální rehabilitace
Služba je určena pro osoby s tělesným nebo
kombinovaným postižením, kteří mají zájem řešit
svou nepříznivou sociální situaci a kteří vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou
pomoc. Je určena pro osoby od 16 – 80 let. Cílem
této služby je zlepšení nebo udržení stávajících
dovedností klientů potřebné pro běžný život. Je to
jednou z cest, kterou naplňujeme naše motto
„pomáháme vyjet správným směrem“. Naše
podpora také směřuje k rozvíjení sociálních sítí ve
spolupráci s rodinou a blízkých osob. Letos jsme
opět zvětšili nabídku aktivit pro uživatele.
Nejvýraznějším rozšířením je pořízení trenažéru
jízdy na koni, který simuluje hipoterapii pro klienty,
kteří ji nemohou využívat na živém koni. Byly
zakoupeny nové ergo pomůcky pro trénink jemné
motoriky a kognitivních dovedností.

Službu poskytujeme jak ambulantně v prostorách
našeho centra i terénní formou v domácím prostředí
uživatele. V průběhu služby vždy bereme ohled na
aktuální možnosti a potřeby jednotlivých uživatelů.
Službu lze využívat jak krátkodobě ke zvládnutí
aktuálních potřeb klienta tak jako dlouhodobou
podporu u chronických stavů.
V roce 2016 naši službu využívalo 43 osob
s tělesným i kombinovaným postižením. Převážná
část klientů má trvalé bydliště v Pardubicích. Jak je
vidět v níže uvedeném grafu jsou naši klienti
převážně v produktivním věku a mnozí z nich jsou
zaměstnáni na částečný úvazek.
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Centrum denních služeb
Dne 20. 1. 2016 byla zahájena činnost centra
denních služeb. Je určena pro osoby s tělesným a
kombinovaným postižením od 16 do 64 let. Cílem je
udržování a posilování návyků a nácviků dovedností
zvyšujících soběstačnost a dovednosti potřebné pro
samostatný život k začlenění do běžného života
s využitím veřejně dostupných služeb. Umožnění
osobám s handicapem žít v přirozeném rytmu týdne
složeném z pracovních a volných dní. Zajištění
bezpečného a důstojného prostředí s ohledem k
individuálním potřebám a schopnostem uživatelů.
Tato služba nabízí skupinové činnosti vedoucí
k rozvoji nebo udržení kognitivních a motorických
schopností

potřebných

k co

nejvyšší

míře

soběstačnosti klienta. Podporuje a rozvíjí činorodost
klientů, umožňuje jim navázat nové vztahy,
přátelství. Činnosti jsou poskytovány formou
motivačních a vzdělávacích aktivit. Poskytují
příležitost k působení určitého zážitku (vaření,
sport, návštěvy muzeí aj.) nebo k pozitivní
sebeprezentaci či navazování kontaktů. Jedná se o
ambulantní typ sociální služby, která je
poskytována za úhradu od klientů pokrývající část
nákladů na provoz služby. Volba, v které dny a
v jakém rozsahu bude navštěvovat naši službu je
plně na rozhodnutí klienta. V průběhu služby jsou
zajištěny potřebné úkony péče a strava v průběhu
dne.

V roce 2016 navštěvovalo službu 12 klientů.
Převážná část uživatelů má trvalé bydliště
v Pardubicích.
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Sociální poradenství
Sociální poradenství mohou využívat jak naši uživatelé, tak široká veřejnost potřebující získat potřené
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 najít sociální služby, které se zaměřují na jejich problematiku, např.
pobytové služby, bezplatné právní služby aj.
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Ergoterapie
Služba Ergoterapie je významnou složkou služby Sociální rehabilitace. Ergoterapii v našem centru poskytujeme
od samého počátku existence našeho centra, má dlouhodobý charakter a tradici.
Sociální rehabilitace - Ergoterapie je rozdělena na čtyři hlavní oblasti:
 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

Nácvik Jemné motoriky zahrnuje manipulační
V rámci Nácviku dovedností pro zvládání péče

aktivity, nácvik a tréninky koordinace, úchopových

o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších

funkcí, obratnosti.

činností vedoucí k sociálnímu začleňování
provádíme trénink pADL- personal activities of daily

V části Výchovné, vzdělávací a aktivizační

living což jsou sebeobslužné činnosti zahrnující

činnosti se věnujeme Kondičnímu cvičení –

nácviky a tréninky sebesycení, oblékání/svlékání,

získávání a upevňování motorických, psychických a

osobní hygieny, sedu a pohybu na vozíku, přesunů,

sociálních schopností a dovedností, nácvik

lokomoce – chůze.

správného způsobu dýchání, polohování, aktivní a
pasivní cvičení, rytmická stabilizace, cvičení na

Následují iADL- instrumental activities of daily living

válci, míči, motomed, vertikalizace.

– činnosti zahrnující širší soběstačnost jako aktivity
péče o domácnost, vaření, úklid, transport,

Pod Terapii Kognitivních funkcí řadíme činnosti

hospodaření s penězi.

vedoucí ke zlepšení sociálních a poznávacích
schopností - trénink paměti, pozornosti, orientace,

V rámci Terapie Fatických funkcí se jedná o nácviky

smyslová aktivizace a integrace.

a tréninky schopnosti mluvit, číst, psát, počítat,
nácviky a tréninky grafomotoriky, dovedností

V úseku Pomoc při uplatňování práv a

potřebných

obstarávání osobních záležitostí nabízíme

k úředním

vlastnoruční podpis.

úkonům

především

našim uživatelům Poradenství - podávání informací
o získávání kompenzačních pomůcek.
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Poslední oblastí je Funkční testing, zde s uživateli probíhá Vstupní ergoterapeutický pohovor, jehož
výstupem je stanovení cílů ergoterapie, 1x ročně probíhají Revize cílů ergoterapie spolu s testy Funkční míry
nezávislosti (FIM).
Všechny tyto služby jsou poskytovány zdarma.

Obr. Grafické znázornění poměru využívání hlavních oblastí ergoterapie uživateli sociálních služeb
v handicap centru KŘIŽOVATKA
Celkový počet intervencí ze všech oblastí ergoterapie byl za minulý rok 713 intervencí.
Součástí služby Sociální rehabilitace je poskytování fakultativních služeb, mezi něž patří široká nabídka masáží,
terapie v závěsném systému Redcord a aplikace parafínu.
Tyto služby si uživatelé hradí.
Události minulého roku vztahující se k službě Sociální rehabilitace:
 Náš pracovní tým posílila nová kolegyně masérka a trenérka na závěsný terapeutický systém Redcord
Monika Dastychová.
 V minulém roce proběhla v handicap centru KŘIŽOVATKA prezentace produktů firmy Meyra, měli jsme
možnost vidět a vyzkoušet široký sortiment pomůcek. Pro potřeby našich klientů jsme pořídili
stavěcí/závěsný elektrický zvedák SITO.
 Díky finanční dotaci firmy Nedcon přes Burzu Filantropie a dotaci města Pardubice jsme mohli zakoupit
Simulátor jízdy na koni.
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 Nově máme možnost využívat na ergoterapii výškově stavitelný stůl ERGO MOTION, za to děkujeme
finanční dotaci z pardubického kraje.
 Pro trénink kognitivních funkcí – paměti, pozornosti a orientace máme nový počítačový program
HAPPYneuron Brain Jogging.
 Aktivity pro trénink jemné motoriky jsme rozšířili o Tall-Stacker kolíky.
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Masáže
Naši klienti mají různá postižení. Pomocí masáží
Masáže

doplněním

pomáháme odstraňovat bloky, zmírňovat spazmy,

ergoterapie a fyzioterapie. Správně zvolenými

uvolňovat svalový tonus a organismus celkově.

technikami, frekvencí a rychlostí pohybu a různou

Tam, kde naopak je slabý svalový tonus a celkově

silou přítlaku se masáž dá rozdělit do 3 kategorií.

ochablé svalstvo, tam se zařazují aktivizační

Regenerační – preventivní, aktivizační – využívaná

techniky. Pokud vybývá čas, zařazujeme po masáži

ve sportu a k aktivizaci ochablých tkání a relaxační

strečing alespoň některých částí. Našim klientům

– odpočinková. Při zohlednění kontraindikací

navíc masáž pomáhá předcházet proleženinám a

je masáž vhodná pro každého bez ohledu na

dekubitům.

věk.

Pro celkové uvolnění zařazujeme i masáž hlavy a

Masáž

jsou

napomáhá

vhodným

správnému

fungování

obličeje. K podpoře naší činnosti nám slouží i

metabolismu. Prokrvením tkání dodává živiny i

vhodně zvolený aromatický olej. Při masáži

nervovým, žilním a cévním systémům, částečně

vycházíme z chronického postižení klienta a

posiluje srdeční činnost a činnost vnitřních orgánů,

z aktuálního stavu a psychického rozpoložení.

uvolňuje napětí a stresy, povzbuzuje vitalitu
člověka a dalo by se říci, že celkově regeneruje
organismus.
 K regeneraci, prevenci a uvolnění oblých a plochých svalů provádíme převážně techniky měkkých tkání jako
je např. hnětení a roztírání
 K odstranění bloků provádíme roztírání palcem, špetkou, pěstí a nebo prvky ze SRT (synergická reflexní
terapie) jako je chiroperiostální masáž, Kyblerova řasa, a nebo použití reflexních bodů
 K rychlému uvolnění zkráceného svalu někdy používáme myofasciální zkrut (vhodné při bezolejové masáži
„nasucho“) a reflexní bod
 K nabuzení svalového tonu zařazujeme tepací a sekací techniky a chvění v rychlém rytmu, a nebo tonizující
techniku ze SRT
 Ke korekci velkých kloubních štěrbin, lordotického a nebo kyfotického zakřivení provádíme (v rámci masáže)
techniky z Dornovy metody (tato však vyžaduje součinnost klienta) a nebo techniku ze SRT
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Všechno zde výše popsané nám překrývá technika SRT – synergické reflexníterapie, kterou
začínáme nabízet a uplatňovat, neboť je velmi komplexní, účinná a rychlá. SRT je soubor mobilizací a
manipulací pro specifikum mozkových a hybných poruch. Svým rozsahem se zařazuje už do
fyzioterapie.
Využívá tyto techniky:
 Myofasciální a měkké techniky
 Akupresuru
 Masáž reflexních zón
 Manipulace a mobilizace
 Techniky korekce patologického držení trupu, hlavy a končetin
Působí přes:
Fascie, svalový tonus, napínací reflexy, kloubní postavení a funkce kloubu, systém meridiánů,
receptory hlubokého a povrchového čití, mozková centra
SRT přináší:
 Zmírnění, odstranění a předcházení důsledků primární poruchy
 Podporu fyzioterapické intervence
 Zlepšení podmínek n apohybovém aparátu pro uplatnění aktivní motoriky
 Komplexnost působení synergické a interdisciplinární funkce
Aby se i nadále správně uplatňovaly techniky SRT, snažíme se využít nabízené placené hospitace u DiS.
Vodičkové. Rádi bychom shromáždili finanční prostředky na formu tohoto vzdělávání, neboť v komplexnosti této
metody a jejího řešení mozkových hybných poruch spatřujeme veliký přínos pro naše klienty.
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Vývoj centra denních služeb
CDS, tedy Centrum denních služeb je nová služba pro naše uživatele, kterou jsme začali poskytovat od 20. ledna
2016. CDS tak v podstatě nahradilo Sociálně aktivizační činnosti, které skončily společně s rokem 2015. Přípravy
na tuto změnu nás provázeli v podstatě celý rok 2015, počínaje rekonstrukcí a zařízením prostor, vytvořením
nových metodických postupů, zajištěním stravování nebo i vhodným rozšířením našeho pracovního kolektivu.
Vše tak bylo včas připraveno na ostrý start.
Nesmělé začátky
Jádro týmu CDS tvoří od začátku tři pracovníci,
Michal Kmoch jako vedoucí CDS a Václav
Francouz s Michalem Herdou jako pracovníci v
sociálních službách. V případě potřeby se však
můžeme spolehnout na ochotnou pomoc
ostatních zaměstnanců KŘIŽOVATKY.
Ač máme všichni tři určité zkušenosti z
obdobných služeb, nikdo z nás se ještě nesetkal
s tímto formátem. Situace, kdy je na vás člověk větší část dne více či méně závislý a spoléhá na vás, pro nás tak
byla malou velkou neznámou a přistupovali jsme k ní ze začátku s notnou dávkou respektu a někdy možná až s
přílišnou opatrností.
Nebyli jsme ale jediní, kdo vstupoval do neznámých vod, v obdobné situaci se ocitli také naši uživatelé, v
mnohých případech i jejich blízcí. Najednou tu byla služba, o kterou stáli a která by jim pomohla, ale byla to pro
ně zároveň nová situace a pro některé i zcela neznámé prostředí, kde s nimi bude někdo cizí trávit čas.Takto
panovali lehké obavy zřejmě z obou stran a první dny byly v tomto ohledu velmi opatrné a zvláštní, kdy bylo
potřeba si na sebe zvyknout a vybudovat si vzájemnou důvěru, bez které by to nemohlo fungovat.
Plánujeme, ladíme…
Významnou součást provozu CDS tvoří plánování. Je třeba mít na každý den v týdnu připravený program, aby
uživatelé měli dopředu představu o tom, co můžou očekávat. Na začátku byly smělé plány, hromada aktivit na
každý den, ale jak už to tak bývá, co vypadá dobře na papíře, vypadá ve skutečnosti úplně jinak. Zjistili jsme,
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že všechno chce čas a takové množství aktivit se prostě nedá stihnout. Ze získané zkušenosti jsme tak po
prvních dvou týdnech zvolili model, kdy jsou za den 2 hlavní a 2 doplňkové aktivity, prokládané přestávkami na
svačinu a na oběd. Takto se nám to osvědčilo po celý zbytek roku.
Každý z nás je individualita
Od samého začátku se snažíme přizpůsobovat program našim uživatelům a snažíme se plánovat aktivity tak,
aby čas, který tu stráví, byl pro ně co nejzajímavější. Samozřejmě má každý jiné zájmy a preference, a tak
obzvláště ve větších skupinkách bývá skoro nemožné trefit se do vkusu všem. V tom případě, pokud je to
fyzicky možné, se někdy snažíme i tak, že se rozdělíme na dvě skupiny a každá tak podniká jinou aktivitu.
Cože to vlastně děláme?
A co že jsme to celý rok dělali? Škála
aktivit, kterým jsme se s klienty během
celého roku věnovali, je opravdu
široká. Větší část tvoří nácvikové
činnosti, kdy se snažíme přístupnou a
hravou formou rozvíjet dovednosti
našich uživatelů, mezi tyto dovednosti
patří například jemná motorika, logické
a taktické myšlení, paměť, prostorové
vnímání nebo i získávání nových znalostí. V tomto se můžeme opřít o velké množství pomůcek a her, které se
snažíme postupem času stále rozšiřovat.
Velké oblibě se také těší výlety a poznávací procházky po okolí, pokud to počasí dovolí, snažíme se každý týden
vyrazit alespoň jednou někam ven, nejlépe z šedivého prostoru města do přírody. Jednou za měsíc pak
zpravidla bývá velký výlet, v roce 2016 jsme měli možnost navštívit například ZOO Praha, Slatiňanskou
Švýcárnu, budovu Českého rozhlasu nebo třeba Hradecké parky a lesy. Zatím jsme bohužel limitováni
možnostmi bezbariérové dopravy, využíváme proto především vlakových spojů, což výběr vhodných lokalit
ještě více snižuje. I přesto byly všechny výlety vydařené a líbili se, objevili se i prosby o zopakování některých
z nich.
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Z pravidelných aktivit musím jmenovat
Kurz vaření a zpívání při doprovodném
hraní na kytaru, tyto probíhají zpravidla
jednou týdně a obzvláště u druhé
jmenované jsme měli to štěstí, že jsme
se mohli spolehnout na pomoc Martiny
Sikorové a Bohumila Kose, kteří nám
pomáhali nejen s hudebním doprovodem,
ale i zpěvem, za což jim náleží nejedno
velké poděkování. Ne každý se ale cítí v roli kuchaře nebo zpěváka dobře, proto se snažíme nikoho do aktivit
nenutit a jdeme současně dělat třeba něco jiného, čemuž třeba zpěv a hraní na kytaru může dodat skvělou
kulisu. U vaření pak mohou ostatní například ochutnat výsledný pokrm a náležitě ho pochválit nebo naopak
zkritizovat, to se ale moc často nestává.
Ještě něco?
Ani sport nám není úplně cizí, ač jsou
možnosti sportu u lidí s tělesným
postižením v jistém smyslu omezené,
snažíme se alespoň některé vhodné
sporty provozovat i u nás. Největší
oblibu mají asi ruské kuželky, které
jsme zprvu hráli jenom venku, pak jsme
zjistili, že je to z hlediska počasí značně
omezující a rozložili jsme celý, ač docela
velký, kuželník uvnitř našeho centra. Nápad se osvědčil a tak nyní můžeme srážet kuželky za jakéhokoliv
počasí. Kromě kuželek hrajeme i speciální šipky nebo bocciu, v případě pěkného počasí pétanque v parku, což je
vlastně starší bratříček právě bocciy.
CDS není jen o aktivitách pro naše klienty, je zařízeno i na akce, které může navštěvovat i široká veřejnost,
jsou to především cestovatelské besedy, prezentace kompenzačních pomůcek, či ochutnávkou známých i
exotičtějších pochutin.
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Kromě těchto činností je ještě spousta dalších aktivit, se kterými se mohli a i nadále mohou naši uživatelé
setkávat, jedná se například o pravidelné čtení, kdy jsme za loňský rok zvládli přečíst oba díly Forresta Gumpa
a první dva díly peprného Mládí v Hajzlu. Děláme i interaktivní cvičení a relaxační cvičení, zajímáme se o dění
ve světě nebo se můžeme setkat i s netradičními aktivitami, jako je Retro koutek, kde si ukazujeme a případně
zkoušíme výdobytky doby minulé. Každý týden je uveřejněn plán aktivit příštího týdnem na našem webu.
Bez improvizace to nejde a bez podpory také ne
Rok se může zdát jako hrozně dlouhá doba, ale jak se říká, utekl jako voda a možná ještě rychleji. Za tuto dobu
jsme měli možnost si některé věci vyzkoušet, zjistit co dělat, co dělat lépe nebo co radši nedělat vůbec. Naučili
jsme se pružněji reagovat, protože ať už máte sebedokonalejší plán, vždy se může najít něco, co ho naruší.
Improvizace a řešení situací tak prakticky patří k naší každodenní práci. Díky těmto zkušenostem můžeme
našim uživatelům nabídnout lepší a kvalitnější trávení volného času, v čemž se budeme snažit pokračovat i
nadále.
Závěrem bych chtěl za celý kolektiv CDS poděkovat všem, co nám při práci pomáhají, ať už jsou to řádoví
zaměstnanci nebo dobrovolníci, díky nim můžeme službu poskytovat ještě kvalitněji a dodávají aktivitám i větší
rozmanitost.
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Výlet do ZOO Praha
V rámci rozvoje zážitků, orientačních schopností
mimo obvyklá místa našich klientů jsme navštívili v
září 2016 Zoologickou zahradu v Praze, v Tróji.
Nebyl to jediný poznávací výlet, neboť jsme jich
uspořádali pro naše klienty více. Tento však byl
velmi zajímavý a přínosný pro všechny zúčastněné.
Z důvodů chybějícího vlastního dopravního

Zoo Praha, ta patří mezi nejlepší a nejvybavenější

prostředku jsme zvolili jízdu vlakem. Cestování

Zoologické zahrady v České republice. Hned po

tímto dopravním prostředkem není pro klienty

příchodu

pohodlné, neboť chybí či nejsou v řádném stavu

Humboldtových,

kompenzační bezbariérová zařízení na některých

plameňáci, giboni a spousta dalších exotických

místech. Vlakem jsme dojeli na zastávku Nádraží

zvířat. Po setkání s mravenečníky a velkými

Holešovice, odkud jsme se přemístili městskou

želvami nám přeci jen trochu vyhládlo, takže jsme

hromadnou dopravou do Tróji, cíle našeho výletu.

zavítali do restaurace Oceán na vydatný a chutný

Menší problém nastal při hledání autobusové

oběd. Po obědě nás čekala návštěva lemurů,

zastávky. Nejdříve jsme se vydali na první pohled

velemloků, pavilonu šelem a plazů. Poslední

bezbariérovým podchodem, který ovšem končil

zastávkou v Zoo Praha byl pavilon goril. Všichni naši

velmi prudkými schody, a tak nám nezbylo nic

klienti i my jsme byli plni zážitků a cestou do

jiného, než se otočit a vyhledat jinou bezbariérovou

Pardubic, bohužel opět vlakem, jsme si o nich

cestu. Asi po dvaceti minutách bloudění po Nádraží

vyprávěli. Vlak měl asi 45 min. Zpoždění, takže

Holešovice jsme našli tu správnou zastávku, ke

jsme dorazili až po 19h večer zpět.

nás

přivítala

skupina

tučňáků

majestátní

orel

východní,

které právě přijížděl autobus MHD, jenž nás
přepravil do Zoo Praha.

Tento výlet byl velmi zdařilý, jako i všechny ostatní.
K nejzajímavějším patří návštěva Hradce Králové,
zámeckého parku ve Slatiňanech, výstavy Titanic Praha Letňany, výstavy v Českém rozhlase Praha.
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Realizované projekty
KŘIŽOVATKA v roce 2016
Rok 2016 v Křižovatce byl velmi významný. Znamenal značný přerod chodu naší organizace. V lednu jsme
spustili Centrum denních služeb (CDS), což přineslo pozitivní změnu pro klienty, kteří potřebují více péče,
případně zde chtějí trávit delší dobu.
Pro nás však byla příprava poměrně náročná a začala již v roce 2015 stavebními úpravami centra. Museli jsme
oddělit prostory denního centra, což znamenalo postavení nové příčky. V dřívějších kancelářských prostorách
jsme vyměnili okna, aby zde mohlo být více světla. Příjemnějšího prostředí jsme dosáhli i přidáním více
stropních svítidel a vymalováním veselejší žlutou barvou.
Nová služba si získala své stálé klienty a přilákala k nám i nové uživatele. Proto došlo k rozšíření pracovního
týmu, který má na starosti běh centra denních služeb.
V rámci zkvalitnění služeb jsme se rozhodli získat
trenažér jízdy na koni. Tento cíl byl ale mnohem
obtížnější, než jsme si na začátku cesty dokázali
představit. Není mnoho výrobců těchto zařízení. Ve
chvíli kdy jsme vyloučili profesionální sportovní
trenažéry simulující běh koně včetně výskoků a
z druhého konce spektra levná čínská sedla, která
se nám jevila jako nestabilní a nedostačující naším
potřebám. Zbyl na českém trhu pouze jediný
přístroj. Jeho výroba však byla náhle ukončena a
nebyl k sehnání ani v České republice, ani ve zbytku
Evropy. Kontaktovali jsme dokonce výrobce, který
nám oznámil, že výroba byla ukončena a nástupce
nechystají.
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Hledali jsme tedy v Evropě po obdobném produktu, ale zdálo se, že marně. Pátrání jsme rozšířili i do Spojených
států amerických, kde jsme objevili dva výrobce. Jeden opět určený pro závodní žokeje (tedy i mimo, pro nás,
dostupnou cenu) a druhý, který se jevil dle parametrů a fotografií celkem nestabilně. Po dvou měsících hledání
se nám podařilo konečně objevit německého výrobce, který nabízel kvalitní produkt. Procvičili jsme si tak naše
jazykové schopnosti a v angličtině jsme dohodli obchod. Za několik týdnů jsme konečně přebrali náš nový
trenažér hipoterapie.
Nyní je dostupný pro naše klienty jako alternativa k jízdě na koni. Trenažér má především v chladných měsících
a při nepřízni počasí co nabídnout. Bezpečnost zajišťuje masivní základna, třmeny a možnost držení se za
madlo v přední části přístroje, kde se i nastavuje rychlost pohybů.
Nezapomněli jsme ani na setkání s širokou veřejností. Především pro mladé a dospělé publikum jsme
uspořádali na jaře benefiční koncert Druhý dech pro Křižovatku, který naplnil sál ABC klubu k prasknutí. Ani
nejmenší nepřišli v roce 2016 zkrátka. Připravili jsme pro ně soutěžní den v prostorách Atria Palac Pardubice,
odkud si odnesli nejen své výhry, ale i nové znalosti o tom, jak se žije vozíčkářům a jak překonávají své
překážky.
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Prodeje výrobků klientů
Rok 2016 zdárně navázal na minulé úspěchy v prodeji výrobků našich uživatelů. Převážná část výrobků byla
vázána na různé tematické roční období. Jako každý rok jsme výrobu ukončovali adventní výzdobou. Díky
těmto aktivitám se o naší společnosti dozvídá široká veřejnost, která obdivovala nápady a práci tělesně
postižených. Výnos z jarmarků byl použit na nákup uzamykatelných šatních boxů pro klienty centra denních
služeb, kam si mohou uložit své osobní potřeby.

Osvětové semináře
V roce 2016 jsme pokračovali
v pořádání

interaktivních

zážitkových seminářů „Jiný
život“ pro studenty základních,
středních i vysokých škol. Cílem
je vzdělání a osvěta veřejnosti
o životě těsně postižených
spoluobčanů. Druhým a neméně
důležitým cílem semináře je
protiúrazová prevence. V některých školách se tato aktivita stala tradicí a je zajímavé pozorovat, jak se vyvíjí
zájem žáků a s jakou chutí se o život s tělesným postižením zajímají. Každoročně připravujeme nové aktivity,
které umožňují rozšíření povědomý o životě na vozíku.
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 zaujalo malování nohama,
které mnohým dalo zabrat po fyzické stránce. Další atrakcí byl trenažér jízdy na koni, který simuluje
hipoterapii. 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 2016
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Milan Pešek
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Sociální rehabilitace

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

Kč
255 000,00
38 000,00
217 000,00
1 536 900,00
1 146 940,00
389 960,00
1 791 900,00

V sociální rehabilitaci došlo k několika změnám, které vedly ke zkvalitnění služby. Službu se povedlo
zdárně sladit s ostatními aktivitami. Pořídilo se nakoupit nové vybavení a pomůcky.
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Centrum denních služeb

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

Kč
300 000,00
51 000,00
249 000,00
1 284 750,00
958 769,00
325 981,00
1 584 750,00

Služba je poskytována od 20. 1. 2016. Za tuto dobu se poměrně dobře ukázalo, jak službu nastavit a
najít optimální variantu. Jednou ze zásadních věcí byla zpětná vazba od uživatelů. Ta ukázala, kde a
v jaké oblasti provést změny a jaké činnosti mají pro ně přínos. Také, o jaké aktivity mají a budou mít
velký zájem i v budoucnu.
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Projekty doplňující poskytované služby

Projekty doplňující poskytované služby

Kč

Výškově stavitelný stůl ERGO MOTION
Stavěcí/závěsný elektrický zvedák SITO
Trenažér jízdy na koni
Nové ergo pomůcky
Rehabilitační stůl Jordan

25 800,00
41 350,00
16 600,00
5 000,00
51 000,00
139 750,00

Celkem

Díky dárcům a nadacím se nám v roce 2016 podařilo zakoupit potřebné vybavení, které ulehčí práci
zaměstnancům a zkvalitní pobyt klientům. Je to například mobilní zvedák SITO, stavitelný stůl ERGO
MOTION. Další novinkou je již výše zmíněný trenažér jízdy na koni a nový rehabilitační stůl. Obnovili
jsme také pomůcky a vybavení, které již dosloužily.
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Zpráva nezávislého auditora
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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 2016. 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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Za finanční podporu děkujeme těmto státním, krajským a obecním úřadům:

Za sponzorské a finanční dary děkujeme těmto společnostem a organizacím:

Nadace
GCP

Děkujeme i těmto individuálním dárcům:
Pavel Sekyrka, Vladimír Hájek, Petr Kamp,
Petr Macháček, Jan Banach, Roman Bok, Vladimír Jirásek,
Jarmila Pešková
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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 2017 se schválením správní a dozorčí rady.
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