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Slovo ředitele

M
2017.

ilí přátelé a příznivci,
otevřeli jste výroční
zprávu naší neziskové
organizace za rok

Dovoluji si složit poklonu Vám
všem, kteří ji čtete! Obzvláště
patří velké poděkování těm,
kdo ji čtou již nějaký ten rok,
nebo dokonce 10 let. Proč 10
let? Protože KŘIŽOVATKA
handicap centrum, o.p.s.
v loňském roce oslavila krásné
10. narozeniny. Díky Vám všem
– kolegům, klientům a přátelům
KŘIŽOVATKY. Za těch deset let
se mnohé podařilo, něco méně,
a bylo i pěkně úzko. A když bylo
úzko a přišly chmury, řídili jsme

se tím, co řekl Jan Werich: „Až Ti
bude úzko, otoč se čelem ke slunci.
Všechny stíny budeš mít za zády.“
Vzpomínáme na ta léta rádi
a mohu slíbit, že vytrváme v úsilí
poskytnout co nejširší podporu
plnohodnotného života uživatelů
našich služeb.
A teď malé ohlédnutí za loňským
rokem. Projekt na nákup
a rekonstrukci nových prostor
podaný v roce 2016 nám o vlásek
nevyšel. Nezůstali jsme stát, ale
našli projekt obdobný a zkusili
štěstí znovu. Podařilo se a projekt
podaný pod IROP s názvem
„Směrem k Blahobytu“ dostal
zelenou . Bude to ještě

Pro více informací navštivte náš web
www.krizovatka-hc.cz
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spousty a spousty práce
a úsilí, ale umožní nám
to výrazně zlepšit podmínky
pro poskytování služeb, jejich
rozvoj a propojení několika
cílových skupin. V neposlední
řadě dojde ke zlepšení
zázemí – jak pro klienty,
tak i pracovníky.
Centrum denních služeb běží
již druhý rok a vše nasvědčuje
tomu (zejména tedy kladná
odezva jeho uživatelů), že se
podařilo najít tu správnou
cestu.

Sociální rehabilitace doznala
několika zásadních změn, které
vedly ke zkvalitnění služby.
Zvláště navýšení úvazku odborné
pracovnice M. Dastychové
a rozšíření používaných technik.
Všechny aktivity a služby se
povedlo zdárně stabilizovat
a sladit.
Díky burze filantropie
se podařilo nakoupit nové
zajímavé pomůcky, jak do centra
denních služeb, tak pro sociální
rehabilitaci. Jedinou překážkou je
nyní limit stávajících prostor.

Mám velikou radost, že se
poskytovaným službám,
aktivitám a projektům stále
daří a jejich kvalita se zvyšuje,
jak směrem k zaměstnancům
a spolupracovníkům, tak hlavně
ke klientům.
Na tomto místě chci velmi
poděkovat svým kolegům
za jejich obětavou práci,
bez které by to vše nebylo
možné. Jejich přičiněním patří
KŘIŽOVATKA handicap centrum,
o.p.s., k organizacím v regionu,
o kterých se VÍ.
Poděkování samozřejmě
patří také uživatelům služeb,
příznivcům, přátelům, dárcům

a podporovatelům za to, že nám
zachovávají svoji přízeň a důvěru.
Přeji Vám všem, ať se daří
po všech stránkách, spoustu
chvil plných pohody a úsměvů,
protože jak řekl opět Jan Werich:
„Smích chytré lidi léčí. A jen blbce
uráží.“

Milan Pešek

ředitel společnosti

Kontaktní informace
+420 466 301 684 / +420 774 467 777

„Pomáháme vyjet správným směrem“
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Příběh našeho klienta

A

ntonín Sýs k nám dochází již od konce
roku 2012. Pro nás to ale není pan Sýs,
nýbrž Sam. Tuhle přezdívku má díky svému
celoživotnímu koníčku – skautingu. Sam
se k nám dostal, jak říká náhodou. Po mrtvici, která
mu zasáhla levou část těla, skončil na vozíčku. Začal
nejprve navštěvovat organizaci Kosatec.
Potom se doslechl o organizaci Křižovatka
a zkusmo využil našich služeb. Od té doby
k nám jezdí, pokud možno 2x týdně a jak sám
říká, pomáhá mu to.
Sam bydlí v Srchu. Občas k nám „riskne“ dojet sám
po vlastní ose. Ale to pouze v létě a výjimečně.
Neboť baterka vozíku mu sotva vydrží a teď v zimě ji
musí stále dobíjet. Takže je odkázán na MHD.
Samovi je krásných 71 let a je stále zapálený Skaut.
Prý už je dědek – tedy oldskaut. Mladí skauti jsou
vlčata a světlušky zhruba od 7-11 let. Od 10-ti

Pro více informací navštivte náš web
www.krizovatka-hc.cz
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do 15-ti let jsou to skauti a skautky. Ve věku 15-26
let už se jedná o rovery (poutníky) a rangers a nad
25 let už jsou to právě oldskauti.
Sam vstoupil do pardubické šestky po vojně. Jeden
čas měli klubovnu za mlýnama – tu ale někdo spálil.
Dnešní centrum skautu je pod Vinicí. Sam se zde
se svými přáteli schází doposud a to každé úterý
a je pravidelným účastníkem skautských setkání
„Jamboree“. Často se věnují historii Pardubic.
Zajímají se o různé pamětihodnosti a zajímavosti
naší architektury.
Ráda si se Samem povídám, protože vždy vytáhne
nějakou „perličku“ z Pardubic. Třeba to, proč naše
město nemá žádná podloubí.
Sam také miluje přírodu a výlety. Teď je v tomto
ohledu velice omezen, neboť ani on, ani členové

jeho skupiny nevlastní auto nebo ho řídit už
nemohou. Vzpomíná, že dokud to šlo, vždycky
aspoň někdo ze skupiny vytáhnul ostatní
na chalupu do Nasavrk, k Teplicím apod.
Jak Sam povídá, nejraději jezdili se skautem
po smírčích kamenech a křížích, které se stavěly
po nějaké nešťastné události nebo dokonce
hrdelním zločinu. Putovali za nima do Horního
Jelení, Vysokého Mýta a jiných měst. Naposledy
do Lanškrouna, kde kříž vykopli dělníci při
melioračních pracech.
Před úrazem byl Sam také členem klubu vojenské
historické techniky.
Sam je člověk, který nezatrpknul a nežehrá na osud.
Snaží se být aktivní a společenský, takže se účastní
i našich akcí, jako je například společné rožnění,
přednášky aj. Také vypomáhá při činnostech

Perníkové chaloupky v Rábech. Naposledy to bylo
probouzení paní Ježibaby ze zimního spánku.
Dalším koníčkem Sama jsou věci užívané v běžném
životě našich rodičů a prarodičů. Sběr odznáčků je
pouze příležitostný a náhodilý, dodává s úsměvem.
A rozloučením s domluvou na další termín cvičení
se rozcházíme.

Kontaktní informace
+420 466 301 684 / +420 774 467 777

„Pomáháme vyjet správným směrem“
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O naší společnosti
Základní údaje
Název sdružení:
Sídlo společnosti:
Datum registrace:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

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:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Web:
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KŘIŽOVATKA handicap centrum, o. p. s.
Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice
18. 12. 2007 u MV ČR
Obecně prospěšná společnost
22690069
CZ22690069
219092296 / 0300
3369461329 / 0800

„Měníme i Váš svět“

Milan Pešek
+420 466 301 684
+420 774 467 777
centrum@krizovatka-hc.cz
www.krizovatka-hc.cz

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. Její hlavní náplní je sociálně rehabilitační
podpora lidí s handicapem, směřující 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

„Pomáháme vyjet správným směrem“
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Pracovní tým
To jsme my :)
Milan Pešek
Bc. Petra Macháčková
Michal Kmoch, DiS
Eva Horklová, DiS
Monika Dastychová

ředitel
vedoucí služby, sociální pracovník
vedoucí CDS, pracovník v sociálních službách
odborný pracovník – ergoterapie
odborný pracovník – ergoterapie

Václav Francouz
Michal Herda

pracovník v sociálních službách
pracovník v sociálních službách

Mgr. Pavel Bičan
Mgr. Jan Horák
Jan Vaněk
Martin Ipser

pracovník v sociálních službách
pracovník v sociálních službách
pracovník v sociálních službách
pracovník v sociálních službách, fundraiser

Kamila Sekyrková
Alena Šimková

administrativní pracovník
obslužný personál

Pro více informací navštivte náš web
www.krizovatka-hc.cz
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Sociální rehabilit

sroce 2017 došlo knárůstu zájmu o naši sociální služb
pracovních úvazků vrámci ergoterapie. Ztoho důvodu
ƵƉƌĂǀĞŶĂ ũĞĚŶĂ ǌcvičeben pro aktuální potřeby. ^oc
Ɛtělesným nebo kombinovaným postižením, kteří maj
situaci a kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu p
ƉƌŽŽƐŽďǇŽĚϭϲ–ϴϬůĞƚ͘ílem této službyje zlepšen
klientů a zachování co nejvyšší míry jejich soběst
naplňujeŵĞnaše motto „pomáháme vyjet správným
Ŭrozvíjení sociálních sítí ve spolupráci s rodinoƵa blíz
pomůcky pro trénink jemné motoriky a kognitivních dov
stimuly pro jejich úsilí udržení dovedností.

Službu poskytujeme ĂŵďƵůĂŶtně vprostorách našeho
prostředí uživatele, kde probíhá trénink každodenních č
sprůběhu služby vždy bereme ohled na aktuální mož
Službu lze využívat jak krátkodobě ke zvládnutí
dlouhodobou podporu u chronických stavů. 

Poskytované služby

sƌŽĐĞ ϮϬϭϳ sociální rehabilitaci využívalo 47 ŽƐŽď Ɛt
Převážná část klientů má trvalé bydliště vPardubicích.
ŶĂši klienti převážně vproduktivním věku a mnozí znic

Sociální rehabilitace (SR)

V



roce 2017 došlo k nárůstu zájmu o naši
sociální službu. V souvislosti s tím došlo
k navýšení pracovních úvazků v rámci
ergoterapie. Z toho důvodu byla též
provedena akce typu „kulový blesk“ a byla upravena
jedna z cvičeben pro aktuální potřeby.

Uživatelé ^Z ϮϬϭϳ

Sociální rehabilitace 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 a zachování
co nejvyšší míry jejich soběstačnosti. 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. Byly
zakoupeny nové ergo pomůcky pro trénink jemné
motoriky a kognitivních dovedností. Tím dostávají
naši klienti nové stimuly pro jejich úsilí udržet
získané dovednosti.

Muži



Ženy

Službu poskytujeme ambulantně v prostorách
našeho centra a terénní formou v domácím
prostředí uživatele, kde probíhá trénink
každodenních činností v přirozeném prostředí
klienta. V průběhu služby vždy bereme ohled
na aktuální možnosti a potřeby jednotlivých ➧
„Pomáháme vyjet správným směrem“ 11

u a mnozí znich jsou zaměstnáni na částečný úvazek.

Klienti SR dle věku

m denních služeb

➧ uživatelů. Službu lze využívat jak
krátkodobě ke zvládnutí aktuálních potřeb
klienta, tak jako dlouhodobou podporu
u chronických stavů.
V roce 2017 sociální rehabilitaci
využívalo 47 osob s tělesným
i kombinovaným postižením.

Centrum denn

Převážná část klientů má trvalé bydliště
m a kombinovaným postižením od 16 do 64
Služba
let se
je určena pro osoby s tělesným a komb
v Pardubicích.
žování a posilování návyků a nácviků dovedností
zachovalým intelektem. Cílem je udržování a
Jak je vidět
z uvedeném grafu
naši
otřebné pro samostatný život k začlenění do běžného
zvyšujících
soběstačnost
ajsou
dovednosti
potřebné p
klienti
převážně
v
produktivním
věku
h služeb. Umožnění osobám s handicapem
životažíts využitím veřejně dostupných služeb
a mnozí z nich jsou zaměstnáni na částečný
ϭϵͲϮϲůĞƚ dní.
ϮϳͲϲϱůĞƚ
pracovních a volných
ZajištěníϲϲͲϳϱ
bezpečného
v přirozeném
a
rytmu týdne složeném z pracovníc
úvazek.

duálním potřebám a schopnostem uživatelů důstojného
prostředí s ohledem k individuálním po

nnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení kognitivních
Tato služba
a
nabízí různé skupinové činnosti ved
o nejvyšší míře soběstačnosti klienta. Podporuje
motorických
a
schopností potřebných k co nejvyšš
im navázat nové vztahy, přátelství. Aktivity
rozvíjí
jsoučinorodost klientů, umožňuje jim naváz
postižení klientů. Činnosti jsou poskytoványpřizpůsobeny
formou
individuálním potřebám a postižení
kytují příležitost k působení určitého zážitku motivačních
(vaření,
a vzdělávacích aktivit. Poskytují příl
vní sebeprezentaci či navazování kontaktů. Jedná
sport, se
návštěvy muzeí aj.) nebo k pozitivní sebep
je poskytována za úhradu od klientů pokrývající
o ambulantní
část
typ sociální služby, která je poskyto
dny a v jakém rozsahu bude navštěvovat našinákladů
službu na provoz služby. Volba, v které dny a v ja
lužba je určena
pro osoby
s tělesným
Cílema
je udržování
a posilování
návyků
nácviků
služby jsou zajištěny
potřebné
úkony
péče a je
strava
plně
na
rozhodnutí
klienta.
Vaprůběhu
služby jso
a kombinovaným postižením od 16
dovedností zvyšujících soběstačnost a dovednosti
službu využívalo
12 klientů.
pitný
režim v průběhu dne. V roce 2017 službu vy
do 64 let se zachovalým
potřebné pro samostatný život k začlenění do běžného

Centrum denních služeb (CDS)

S

intelektem.

života s využitím veřejně dostupných služeb.

Klienti CDS dle věku

ϭϵͲϮϲůĞƚ
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ϭϳͲϲϰůĞƚ

Muži, ženy v CDS 2017



Muži

Ženy

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 různé 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.
Aktivity jsou přizpůsobeny individuálním
potřebám a postižení klientů. 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 – strava a pitný režim v průběhu dne.
V roce 2017 službu využívalo 12 klientů.

„Pomáháme vyjet správným směrem“ 13

Sociální poradenství (SP)

Z

ákladní sociální
poradenství mohou
využívat jak naši
uživatelé, tak široká
veřejnost potřebující získat
informace, kontakty a doporučení
nutné pro řešení jejich nepříznivé
situace.
Poradenství poskytujeme jak při
osobním kontaktu, tak telefonicky
nebo e-mailem.

formulářů a doložením
potřebných příloh.
Pokud jsme nemohli pomoci
my, pomohli jsme potřebným
najít sociální služby, které se
zaměřují na jejich problematiku,
např. osobní asistenci, bezplatné
právní služby apod.

Nejčastější dotazy se týkali
zajištění příspěvků pro osoby
s tělesným postižením a dávek
ze systému státní sociální
podpory. Radili jsme, na jaké
dávky má kdo nárok. Pomáhali
jsme s vyplněním potřebných

Pro více informací navštivte náš web
www.krizovatka-hc.cz
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Sociální rehabilitace – Ergoterapie

E

rgoterapie je důležitou
součástí služby Sociální
rehabilitace.
Ergoterapii v našem centru
poskytujeme od samého počátku
existence – má tu dlouhodobý
charakter a tradici.
Sociální rehabilitace –
Ergoterapie je rozdělena
na čtyři hlavní oblasti:

■	
Funkční testing
Do oblasti Nácvik dovedností
pro zvládání péče o vlastní
osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucí k sociálnímu
začleňování řadíme personální
a instrumentální sebeobslužné
činnosti, trénink fatických funkcí
a jemné motoriky.

■	
Výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti

◗ p
 ADL - personal activities
of daily living, jedná se
o veškeré sebeobslužné
činnosti zaměřené na nácviky
a tréninky sebesycení,
oblékání/svlékání, osobní
hygieny, sedu a pohybu
na vozíku, přesunů, lokomoce
– chůze.

■	
Pomoc při uplatňování práv
a obstarávání osobních
záležitostí

◗ iADL - instrumental activities
of daily living jsou činnosti
zahrnující širší soběstačnost

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

jako jsou aktivity péče
o domácnost, vaření, úklid,
transport, hospodaření
s penězi.
◗ V
 rámci Terapie Fatických funkcí
provádíme nácviky a tréninky
schopnosti mluvit, číst, psát,
počítat, nácviky a tréninky
grafomotoriky, dovedností
potřebných k úředním
úkonům především nácvik
vlastnoručního podpisu.
◗ N
 ácvik Jemné motoriky
zahrnuje manipulační aktivity,
nácvik a trénink koordinace,
úchopových funkcí
a obratnosti.
V části Výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti se
věnujeme kondičnímu cvičení
a terapii kognitivních funkcí.
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Služby Sociální rehabilitace – Ergoterapie jsou poskytovány zdarma.

Nácvik dovedností pro zvládání
péče o vlastní osobu
Výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti
Pomoc při uplatňování práv a
obstarávání osobních záležitostí
Funkční testing
Obr. Grafické znázornění poměru využívání jednotlivých oblastí Ergoterapie uživateli
sociálních služeb v KŘIŽOVATKA handicap centru za rok 2017

ve spinálním
Služby
Sociální rehabilitace
– uživateli
◗ Obr.
 rámci
V
Kondičního
cvičení
Grafické
znázornění
poměru využívání
jednotlivých
oblastí Ergoterapie
sociálníchprogramu
služeb
vseKŘIŽOVATKA
handicap centru za rokErgoterapie
2017
v centru Paraple, absolvovala
jsou poskytovány
jedná o získávání
akreditovaný kurz Úvod
zdarma.
a upevňování motorických,
Součástí
Sociální rehabilitace je také poskytování Fakultativních
do Senzorickéslužeb:
integrace pro
psychickýchslužby
a sociálních
pomáhající profese v sociálních
Součástí služby Sociální
schopností a dovedností,
• správného
široká nabídka
službách a zúčastnila se akce
nácvik
způsobumasážírehabilitace je také poskytování
II. Pardubický den fyzioterapie
Fakultativních
služeb:
dýchání,
polohování,
aktivní
• terapie
v závěsném
systému
Redcord
a ergoterapie.
a pasivní
cvičení,
rytmická
• aplikace parafínu
■	
široká
nabídka
masáží
stabilizace,
cvičení
na
válcích
• terapie na přístroji Motren Duo2
Díky finanční dotaci z Burzy
■	terapie v závěsném systému
a míčích, vertikalizace.
• trénink na Simulátoru jízdy
na koni
Filantropie jsme mohli
Redcord
dovybavit Ergoterapii dalšími
■	aplikace parafínu
◗	
Pod terapii Kognitivních funkcí
Fakultativní služby si uživatelé hradí.
užitečnými pomůckami. Pořídili
■	terapie na přístroji Motren
řadíme činnosti vedoucí
jsme polohovacími klíny
Duo2
ke zlepšení sociálních
Události předešlého roku 2017:
a půlválec, dvouplošný válec
■	trénink na Simulátoru jízdy
a poznávacích schopností jako
a vzduchové dlahy, Ruber flex
na koni
je trénink paměti, pozornosti,
Odborná pracovnice paní Monika Dastychová započala dálkové studium Ergoterapie
– úchopový míč, hry Dobble
orientace, smyslová aktivizace
na
UJEP.
Absolvovala
kurz
PANat
se
vzduchovými
dlahami,
na
ase
Tallzaměřením
stacker, na procvičování
Fakultativní služby si uživatelé
a integrace.
dospělé pacienty a absolvovala
akreditované kurzy Jak úspěšně
jednat
s klientem
s
pozornosti
a jemné
motoriky.
hradí.
V úseku
Pomoc
při
uplatňování
poruchou osobnosti a Základy manipulace s imobilním klientem v podmínkách
V minulém roce jsme měli
Události předešlého roku
práv
a obstarávání
osobních
sociálních
služeb.
možnost v KŘIŽOVATKA
2017:
záležitostí nabízíme našim
handicap centru shlédnout
Odborná pracovnice paní
uživatelům Poradenství
prezentaci firmy Medicco.
Monika Dastychová započala
v oblasti Ergoterapie. Jde
K vidění byly nejrůznější aktivní
dálkové studium Ergoterapie
o podávání informací o získávání
vozíky, zajímavostí byl WheelDrive
na UJEP.
kompenzačních pomůcek
– přídavný pohon a násobič síly.
a nácvik jejich používání.
Absolvovala kurz PANat se
Podařilo se nám také
vzduchovými dlahami, se
Poslední oblastí je Funkční
optimalizovat využívání cvičeben
zaměřením na dospělé pacienty
testing, zde řadíme Vstupní
Ergoterapie. V každé z místností
a absolvovala akreditované kurzy
ergoterapeutický pohovor, jehož
se momentálně nachází
Jak úspěšně jednat s klientem
výstupem je stanovení cílů
s poruchou osobnosti a Základy
široké lehátko firmy Resi, pro
ergoterapie, dále Revize cílů
komfortní polohování, přetáčení
manipulace s imobilním klientem
ergoterapie spolu s testy Funkční
a terapii uživatelů našich
v podmínkách sociálních služeb.
míry nezávislosti (FIM), u uživatelů
služeb. Vertikalizační lehátko
s kognitivní poruchou provádíme
bylo umístěno do odpočinkové
Ergoterapeutka paní Eva
Montrealský kognitivní test, test
místnosti CDS, kde se nachází
Horklová se zúčastnila Setkání
SCIM využíváme u uživatelů
i Simulátor jízdy na koni.
ergoterapeutů pracujících
s míšní lézí.
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Masáže

I

v letošním roce naši klienti nepřestávají
využívat masáží, které jim umožňujeme v rámci
fakultativních služeb. A protože se nám zvýšil
zájem o tuto službu, začali jsme přemýšlet, jak to
s naším omezeným prostorem vyřešit. A povedlo se!
Kancelář jsme přesunuli k ostatním kolegům, které
jsme tím malinko omezili, nicméně kolegové jsou
super a nikdo si dosud nepostěžoval. Vertikalizační
lehátko se přestěhovalo ke koníkovi, položil se
koberec a za pomoci dobrovolníků firmy Nedcon
se místnost vymalovala.
Vznikla tak další útulná a čistá cvičebna, kde se
může i masírovat a já s kolegyní máme radost, že
se nemusíme „předhánět“ o obsazení původně
jediného možného cvičebního prostoru.
Naše nabídka masáží zůstává stejná, jako v loni.
Klienti si mohou vybrat z regenerační masáže,
Indické masáže hlavy, Dornovy metody a Breussově
masáže, Thajské masáže, manuální lymfodrenáže,
Reiki a synergické reflexní terapie.
Největší poptávka je však po regenerační masáži.
Zde vycházíme vstříct našim pravidelným klientům

a v rámci ¾ hodinové masáže si mohou vybrat,
na jakou oblast se společně zaměříme. Někdy tedy
stihneme zařadit krátce i masáž hlavy, nebo se
více věnujeme horním končetinám a nebo alespoň
trochu i končetinám dolním. Klienti si mohou zvolit
i celotělovou masáž. Ta je ale žádána s časových
a zřejmě i z finančních důvodů minimálně.
I letos masírujeme olejíčky firmy Aromaterapie
– Karel Hádek, které pokládáme za kvalitní
a dosud jsme neměly jedinou alergickou reakci.
Odstraňujeme tím napětí často vysušené pokožky,
zlepšujeme elasticitu jizev a snižujeme prostupnost
bakterií a vniknutí infekce v důsledku drobných
ranek suché pokožky.
V rámci kondičního cvičení občas zařadíme krátce
měkké techniky na částečné uvolnění tkáně před
cvičením a nebo protažení, ale naši klienti vědí, že to
není to takové, jako se uvolnit při plné dlouhodobé
nerušené masáži.
Veškeré uplatňované metody a techniky se snažíme
i nadále vykonávat s maximální péčí a pozorností.
Do budoucna, pokud se podaří absolvovat kurz,
bychom rádi zařadily i baňkování.
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Aktivity CDS

V

našem centru se
snažíme plnit přání
našich klientů
a vycházet jim vstříc,
díky tomu jsme v loňském roce
zažili spoustu různorodých
akcí, ať už se jednalo o aktivity
v prostorách CDS i mimo něj.
Na ty nejzajímavější z nich
vzpomeneme v tomto článku.
K nejoblíbenějším aktivitám
patří beze sporu výlety.
V minulém roce jsme uskutečnili

18 „Měníme i Váš svět“

výletů hned několik. K těm
nejzajímavějším patřil výlet
do Muzea loutkářských kultur
v Chrudimi. Na cestu jsme
vyrazili z pardubického nádraží
a za necelou půl hodinu jsme
doputovali do našeho cíle, tedy
do Chrudimi. Tam jsme navštívili
Muzeum loutkářských kultur, kde
jsme měli možnost prohlédnout
si jak stálé expozice muzea,
tak sezónní výstavu z nového
loutkového filmu Malý pán.
Po návštěvě muzea jsme se

přemístili do restaurace Na Bídě,
kde jsme společně poobědvali.
Další z našich cest vedla
do pražského Českého muzea
hudby. Cesta tam uplynula
relativně dobře. Vlak z Pardubic
byl vypraven bez zpoždění,
a tak jsme měli spousty času
pokračovat dál pěšky po vlastní
ose. Ještě před samotnou
návštěvou muzea jsme si udělali
zastávku v restauraci, kde jsme
dočerpali energii ve formě

chutného pokrmu. Prohlídka
muzea byla naplánována
na hodinu a půl, ovšem díky
zkušenému a velmi ochotnému
průvodci se celá prohlídka
protáhla na tři hodiny. Dokonce
nám na vystavené exponáty
i zahrál a sem tam jsme se
zapojili i my naším zpěvem.
Návrat do Pardubic byl velmi
napínavý, protože jsme původní
objednaný spoj nestihli.
Na pražském nádraží jsme se
setkali s velikou neochotou,
a dokonce to v jednu chvíli
vypadalo, že nás ČD neodvezou
a budeme muset zůstat na noc
v Praze, neboť spoj, kterým
potřebuje vozíčkář cestovat, musí
být minimálně 24 hodin nahlášen

dopředu. Vše je o lidech.
Nakonec se do celé situace
zapojila rozumná pracovnice ČD,
která nám pomohla problém
vyřešit. Zpět do Pardubic jsme
tak dorazili až kolem deváté
hodiny večer. Ale všichni jsme si
to velmi užili.
Velmi oblíbenou aktivitou
v CDS je také pravidelné hraní
na kytaru spojené se zpěvem
známých i méně známých
písní. Při zpěvu a hraní panuje
vždy velmi uvolněná atmosféra
a dobrá nálada, kterou svoji
přítomností několikrát podpořili
hosté z Východočeského divadla,
herečka Martina Sikorová
a zástupce ředitele pan Bohumil

Kos. Tuto aktivitu bychom rádi
ještě zdokonalili o nové nástroje,
díky kterým bychom mohli
do hraní zapojit i naše klienty.
V denním centru plníme
i gastronomická přání,
a to při kurzech vaření, při
kterých naše klienty učíme
přípravu různých českých, ale
i zahraničních jídel a zároveň
i jednoduchých úkonů pro
zlepšení samostatnosti. Vaření
probíhá v nácvikové kuchyňce,
jenž je uzpůsobená potřebám
klienta. V letních měsících
pak pořádáme společné
grilování, které velmi napomáhá
ke zlepšení komunikace
ve skupině.
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Po dobrém jídle je potřeba také
udělat něco pro zdraví našich
klientů, proto se v našem centru
věnujeme i sportovním aktivitám.
V letních měsících se pravidelně
vydáváme do nedalekých
Bubeníkových sadů kde se
věnujeme francouzské hře
Pentaque a kolíkové hře
z Finska Mölkky, kterou je
možné provozovat i ve vnitřních
prostorách centra. V zimním
období se věnujeme sportu
zvaném Boccia a také ruským
kuželkám.
Za zmínku jistě stojí společenské
deskové hry. Naše denní centrum
se může pochlubit celkem
obsáhlou sbírkou deskových
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her. Mezi ty nejzajímavější patří
hra Krycí jména, jež napomáhá
ke zlepšení komunikace
ve skupině, ale zároveň také
pomáhá trénovat logické myšlení.
Dalšími oblíbenými hrami našich
klientů jsou hry Zlaté Česko
a Česká hudba. Obě tyto hry
slouží k tréninku paměti. Raritou
je také logická společenská hra
ONITAMA. Za zmínku ještě stojí
i čínská hra Mahjong, při které
si klienti procvičí svoji jemnou
motoriku.
Mezi další aktivity patří:
společné čtení, ochutnávky
a testy potravin, návštěvy
solné jeskyně, prezentace
kompenzačních pomůcek,

cestovatelské, ale i jiné
debaty, návštěvy kina, divadla,
sportovních akcí.
Velké poděkování patří všem
zaměstnancům denního centra,
bez kterých by se většina akcí
nemohla uskutečnit. Zároveň
děkujeme našim klientům, díky
nimž Centrum denních služeb
funguje již třetím rokem.
					
Václav Francouz

Křižovatka v roce 2017
Úspěšné projekty

D

íky velké podpoře donátorů jsme
získali dostatek prostředků na pořízení
pomůcek, které našim klientům usnadnili
komunikaci nebo rozvíjí jejich dovednosti,
ergoterapeutických pomůcek pro potřebu při
terapiích nebo pro usnadnění provádění běžných
denních činností.

flexibilních, ale zároveň pevných ramen je možné
nasměrovat obrazovku přesně do polohy pro
sledování nebo ovládání. Tato kombinace umožňuje
našim klientům komunikovat s okolím v případě

Jedním z projektů, který se zároveň účastnil
pardubické Burzy filantropie, byl „Řečový asistent
a jiné pomůcky pro handicapované“. Hlavním
záměrem tohoto projektu bylo pořízení dvou
tabletů do centra denních služeb, díky výše zmíněné
podpoře jsme zvolili variantu, kdy jsme zakoupili
iPad firmy Apple se systémem iOS a tablet zn.
Samsung se systémem Android. Tyto dva systémy
nám umožňují větší variabilitu a možnosti z hlediska
softwaru, na každém ze systémů se dají využít jiné
programy.
Přínos tabletů by byl poloviční, pokud by se nám
nepodařilo ze zahraničí sehnat držák Flexzi 3.
Tento držák, ač futuristického vzezření, umožňuje
upnout tablet na jakýkoliv vozík či stůl a pomocí tří
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vady řeči (kdy tablet mluví za ně), vyhledávat
informace a zadávat příkazy pomocí hlasu
(v případě zrakového postižení), poslední možností
je využití tabletu klasickým způsobem
(programy, hudba, videa, internet).
Takto může tablet využívat kdokoliv z 11 klientů
centra denních služeb (při maximální denní
kapacitě 6), případně je využíván i pro trénink
paměti při sociální rehabilitaci.
Kromě tabletů jsme mohli také pořídit sadu
deskových her, které opět využívají všichni klienti
centra denních služeb Křižovatky a finskou
pohybovou hru Mőlkky, kterou momentálně
aktivně využívá 5 z klientů CDS. Takto můžeme
hravou a zábavnou formou procvičovat a rozvíjet
dovednosti jako logické a strategické myšlení,
prostorovou představivost, jemnou motoriku, počty,
paměť, ale i kognitivní funkce jako je pozornost,
zrakové vnímání a rozlišování, sekvencování.
Kvalitu poskytovaných služeb chceme zlepšovat
i v případě sociální rehabilitace a díky podpoře
donátorů jsme získali další ergoterapeutické
pomůcky, jako jsou vzduchové dlahy, dvouplošný
válec, půlválec a klíny.
Vzduchové dlahy usnadňují polohování u klientů
s omezeným rozsahem pohybu v kloubech horních
končetin. Umožňují pasivní a aktivní cvičení s větší či
22 „Měníme i Váš svět“

menší mírou dopomoci u klientů s nedostatečnou
svalovou sílou, poruchou koordinace, se zvýšeným
svalovým napětím.
S pomocí válců a klínů mohou naši klienti aktivně,
s asistencí nebo dopomocí zažívat zcela
přirozené a fyziologické pohyby, kterých
za běžných podmínek nejsou schopni.
Tyto polohovací pomůcky nám dále pomáhají při
polohování nebo při cvičení s našimi klienty, zajistit
správné a fyziologické postavení kloubů končetin,
např. polohování zápěstí, kolenních kloubů, nártů
dolních končetin.
Cvičení a nácviky s pomůckami jsou velmi
individuální a záleží vždy na konkrétní situaci,
v současné době slouží 45 klientům využívajících
ergoterapii.
Za podporu v tomto projektu jmenovitě děkujeme
těmto firmám a institucím:
•
•
•
•
•
•

Město Pardubice
Pardubický kraj
Nedcon Bohemia, s.r.o.
ČSOB pojišťovna, a.s.
Gama Pardubice, s.r.o.
Advokátní kancelář Paděra,
Rada & partneři

Další projekt byl zaměřen na získání dvou
výškově nastavitelných stolů. Tyto stoly
s úctyhodnou pracovní plochou 160x80cm
umožňují změnit výšku pracovní desky
a to pouhým stisknutím tlačítka.
Díky tomuto systému je možné stůl přizpůsobit
téměř komukoliv, už tak nenastane případ, kdy
některý ze stolů bude pro konkrétní vozík
příliš malý nebo naopak velký, každý si ho
může lehce nastavit do nejpohodlnější polohy.
Rozdíl nastavitelných výšek je tak velký,
že se dá stůl využít i pro práci vestoje.

promítat bez této přidané hodnoty a co více, také
v mnohem lepší kvalitě než tomu bylo doposud.
Tímto bychom ještě jednou chtěli poděkovat
všem výše jmenovaným za jejich velkou
podporu, díky které můžeme poskytovat
naše služby mnohem kvalitněji a hlavně také
k větší spokojenosti našich klientů.

Oba tyto stoly nám pomohl svým přispěním získat
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
V závěru roku jsme ještě získali příspěvek
od Jedličkova ústavu v Praze, který byl určen
na zakoupení nového projektoru.
V našem centrum máme projektor již několik let,
ale jak už to tak u elektroniky a techniky často bývá,
stárnou a rozbíjejí se rychleji, než by bylo záhodno.
Naše současné promítání, více než cokoliv jiného,
připomíná spíše pohled na noční oblohu plnou
hvězd.
Mohli bychom takto asi zdárně konkurovat
lecjakému planetáriu, ale mnohem raději budeme,
když budeme moci našim klientům a také veřejnosti
„Pomáháme vyjet správným směrem“ 23

CARP CUP DROZDICE 2017

V

sobotu 9. září
se v Drozdicích
u Pardubic konalo
Rybaření bez hranic,
tentokrát pod názvem CARP CUP
DROZDICE 2017.
Rybářské klání bylo rozděleno
na dva dvouhodinové poločasy
a zúčastnilo se ho osm dvojic
(vždy jeden rybář asistent a jeden
vozíčkář). Chytalo se na dva pruty
a na vše dohlíželi dva rozhodčí –
dva zkušení rybáři.
Setkání všech účastníků bylo
naplánováno na devátou hodinu
ranní u rybníka v Drozdicích
a ti, kteří sem jeli z daleka
(Brno, Praha) si museli přivstat,

aby vše stihli. Proběhlo krátké
vzájemné seznámení, každému
byla stručně vysvětlena pravidla
a v 9:30 se přistoupilo k losování
přesně vytyčených míst kolem
rybníka. Každá dvojice si
vylosovala dvě místa, na první
a druhý poločas.
Počasí nám přálo, sluneční
paprsky se odrážely na hladině
rybníka a také v nedočkavých
očích natěšených vozíčkářů.
Rybáři začali připravovat na svých
losem vybraných stanovištích
rybářské náčiní a vytoužený
čas startu se přiblížil. V 10:00
to začalo. Rozhodčí zapískal
na píšťalku a pruty s rozličnou

Pro více informací navštivte náš web
www.krizovatka-hc.cz
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návnadou začaly svištět
vzduchem.
První ryba byla chycena už po
dvou minutách po startu a za
celé závody se vylovilo přibližně
90 ryb, které byly po změření
a ošetření vráceny zpět do
rybníka. Za každou ušlechtilou
rybu (kapr) tým získal tolik bodů,
kolik chycená ryba měřila, tedy za
každý centimetr 1 bod.
U ryb bílých (karas) se počítal
1 bod za každý ulovený kus.
Po prvním poločase byl ve vedení
tým Václav Uher, Jaroslav
Kantůrek s nachytanými
231 body.

Celkové pořadí po úplném
ukončení závodů:

◗	
Polach, Polák
65 bodů

◗	
Douša, Hlásek
395 bodů

◗	
Kvasnička, Podaný
13 bodů

◗	
Uher, Kantůrek
383 bodů

Hlavním vítězem CARP CUPU –
DROZDICE 2017 se tedy stal tým
Leoš Douša a Radim Hlásek,
který ulovil také největší (nejdelší)
rybu, která měla úctyhodných
56 cm.

◗	
Antonín, Načev
183 bodů
◗	
Kařízek, Malý
177 bodů
◗	
Horák, Řehák
174 bodů
◗	
Sekyrková, Sekyrka
85 bodů

Velké poděkování patří všem
dobrovolníkům a rybářům,
kteří si ve svém volnu udělali čas,
zapůjčili své vybavení a asistovali
vozíčkářům nejen při lovení ryb.
Velké díky patří všem
individuálním dárcům a také

sponzorům – SPORT CARP,
CARP INFERNO, ČOKOLÁDOVNA
BAJER, MEDICCO, FINHAUS,
MOJE PLACKY, ŘEZNICTVÍ
A UZENÁŘSTVÍ FRANCOUZ,
JOHNNY SERVIS.
Poděkování také patří
zaměstnancům centra
KŘIŽOVATKA a také Martinovi
Polákovi a Radimu Hláskovi, bez
jejichž pomoci by se celá akce
nemohla uskutečnit.
Zvláštní poděkování patří
panu Sauerovi za poskytnutí
potřebného zázemí.
PETRŮV ZDAR a budeme se opět
těšit na příští RYBAŘENÍ BEZ
HRANIC.

Kontaktní informace
+420 466 301 684 / +420 774 467 777
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Prodeje výrobků klientů

V

roce 2017 jsme zdárně navázali
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.

Osvětové aktivity

V

roce 2017 jsme pokračovali v účasti
na osvětových aktivitách zaměřené
na vzdělání a osvětu veřejnosti o životě
těsně postižených spoluobčanů.
Dalším a neméně důležitým cílem seminářů je
i protiúrazová prevence. Každoročně připravujeme
nové aktivity, které umožňují rozšíření povědomý
o životě na vozíku. Mezi akce, kde jsme mohli
širokou veřejnost seznamovat se světem tělesného

Pro více informací navštivte náš web
www.krizovatka-hc.cz
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handicapu, byli tradičně Retroměstečko,
Prevence a Bezpečnost, Den země, Hravý den
aj. Všechny bez rozdílu věku zaujali naše aktivity.
Jako vždy byla nejúspěšnější jízda na ortopedickém
vozíku a kompenzační pomůcky pro oblékání.
Závěrem lze říci, že vyzkoušení obtíží lidí na vozíku
vedlo mnohé účastníky seminářů k zamyšlení
o jejich životě.
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Hospodaření společnosti v roce 2017
Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
v plném rozsahu

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.
Arnošta z Pardubic 2605
Pardubice 2
530 02

ke dni 31.12.2017
( v celých tisících Kč )
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

22690069
číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

Označení
a

b

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. II.

c
Součet A.I. až A.IV.

1

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Součet A.II.1. až A.II.10.

20

A. II. 4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

(022)

13

A. II. 7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

16

A. II. 9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

18

A. II. 10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

A. IV. 7.
B.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí
Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. I. 9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

B. II.

Pohledávky celkem

B. II. 1.
B. II. 6.

-95

-169

41

578

454

Součet B.II.1. až B.II.19.

71

Odběratelé

(311)

52

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

57

B. II. 18.

Dohadné účty aktivní

(388)

69

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

Součet B.III.1. až B.III.7.

80

B. III. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

(211)

72

B. III. 3.

Peněžní prostředky na účtech

(221)

74

B. IV. 1.

Náklady příštích období
Aktiva celkem
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10

35

50

Peníze na cestě

323

14

893

-169

19
40

(314)

Jiná aktiva celkem

276

-95

(052)

51

B. IV.

724

699

210

Součet B.I.1. až B.I.9.

B. III. 7.

2
604

209

Součet A.IV.1. až A.IV.11.
(082)
Součet B.I. až B.IV.

1

Stav k posled. dni
účetního období

(261)

79

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

84

(381)

81

Součet A. až B.

85

200

104
104
192

10

8

174
279

28

350

64
64

229

27

8

194
160

45

226

115

3

1

1 182

1 178

25

3

1

Hospodaření společnosti v roce 2017
číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

PASIVA

Označení
a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.

c

3

Součet A.I. až A.II.

86

Součet A.I.1. až A.I.3.

90

Vlastní jmění

(901)

87

A. I. 2.

Fondy

(911)

88

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

Součet A.II.1 až A.II.3.

94

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

(963)

91

A. II. 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(931)

92

A. II. 3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(932)

93

B.

Cizí zdroje celkem

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. II. 6.

Dohadné účty pasivní

Označení Krátkodobé závazky celkem

B. III.

PASIVA

Součet B.I. až B.IV.

95

Součet B.II.1. až B.II.7.

105

Dodavatelé

B.
A. III.
I. 1.6.
B.
III.
A. I. 2.7.

Ostatní jmění
závazky vůči zaměstnancům
Vlastní
Závazky
Fondy k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

B.
A. III. 4.
B. I.
III. 5.
A.

Ostatní závazky
Vlastní
zdroje celkem
Zaměstnanci
Jmění
celkem

B.
A. III.
II. 9.
B.
III.
11.
A. II. 1.

Ostatní přímé
daně
Výsledek
hospodaření
celkem
Ostatní
daně
a
poplatky
Účet výsledku hospodaření

B.
17.
A. III.
II. 2.
B. II.
IV.3.
A.
B.
B. IV. 1.

b

Jiné závazky
Výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení
Jiná pasiva celkem
Nerozdělený
zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B. II.

Výdaje
příštích
období
Cizí zdroje
celkem
Pasiva celkem
Dlouhodobé
závazky celkem

B. II. 6.

Dohadné účty pasivní

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. III. 1.
B. III. 4.

(389)

103

(321)

106
c

Součet A.I. až(325)
A.II.
(331)
Součet A.I.1. až A.I.3.
(333)
(901)
(336)
(911)

-211

221

186

(342)
Součet A.II.1 až A.II.3.
(345)
(963)

(379)
(931)
Součet B.IV.1. až B.IV.2.
(932)
Součet B.I. až (383)
B.IV.
A.B.II.7.
až B.
SoučetSoučet
B.II.1. až

x

(321)

106

Ostatní závazky

(325)

109

B. III. 5.

Zaměstnanci

(331)

110

B. III. 6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

111

B. III. 7.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

112

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

114

B. III. 11.

Ostatní daně a poplatky

(345)

116

B. III. 17.

Jiné závazky

(379)

122

B. IV.

Jiná pasiva celkem

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

133

B. IV. 1.

Výdaje příštích období

(383)

130

Součet A. až B.

134

Pasiva celkem

11.05.2018

x

-634

1 595

56

3

165

1 389

82

Stav k posled.82
dni
účetního období
1 307

12
-413
390
221
698
221
112

6
-634

x
150
608
6
-1 242

134
105

Dodavatelé

215

-1 242

133
93
130
95
103

22

-419

608

116
91
122
92

129

208

-634

111
87
112
88
114
94

(389)

Právní forma účetní jednotky

-413
221

109
86
110
90

Součet B.III.1. až B.III.23.

Sestaveno dne:

4

56dni
číslo Stav k prvnímu
129
Součet B.III.1. až B.III.23. řádku
účetního období
1 533

B. III. a
1.

Stav k posled. dni
účetního období

4

56

2
-211
314
208
698
186
83
22

3
-419
1
215

150x

-634

6
1 595
1 182
56

1 389
1 178
82

1 533

1 307

56

165

12

82
56

2

390

314

112

83

698

6

150

6
6

1 182

698

3
1

150

1 178

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Pozn.:

o.p.s.

Sestaveno dne:

11.05.2018

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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Hospodaření společnosti v roce 2017
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2017
( v celých tisících Kč )

Účetní jednotka doručí:

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

Označení

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.
Arnošta z Pardubic 2605
Pardubice 2
530 02

22690069

Číslo
řádku

TEXT

A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A. I. 1.

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

5

6

Celkem
7

1
2

639

639

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

276

276

A. I. 2.

Prodané zboží

4

A. I. 3.

Opravy a udržování

5

A. I. 4.

Náklady na cestovné

6

15

15

A. I. 5.

Náklady na reprezentaci

7

1

1

A. I. 6.

Ostatní služby

8

347

347

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A. II. 7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

A. II. 8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

11

A. II. 9.

Aktivace dlouhodobého majetku

12

A. III.

Osobní náklady

13

2 757

2 757

A. III. 10.

Mzdové náklady

14

2 099

2 099

A. III. 11.

Zákonné sociální pojištění

15

658

658

A. III. 12.

Ostatní sociální pojištění

16

A. III. 13.

Zákonné sociální náklady

17

A. III. 14.

Ostatní sociální náklady

A. IV.

Daně a poplatky

19

1

1

A. IV. 15.

Daně a poplatky

20

1

1

A. V.

Ostatní náklady

21

16

16

A. V. 16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

1

1

A. V. 17.

Odpis nedobytné pohledávky

23

A. V. 18.

Nákladové úroky

24

A. V. 19.

Kursové ztráty

25

A. V. 20.

Dary

26

A. V. 21.

Manka a škody

27

A. V. 22.

Jiné ostatní náklady

28

15

15

A. VI.

29

74

74

A. VI. 23.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a
Součet A.VI.23. až A.VI.27.
opravných položek
Odpisy dlouhodobého majetku

30

74

74

A. VI. 24.

Prodaný dlouhodobý majetek

31

A. VI. 25.

Prodané cenné papíry a podíly

32

A. VI. 26.

Prodaný materiál

33

A. VI. 27.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

Součet A.I.1. až A.I.6.

Součet A.II.7. až A.II.9.

Součet A.III.10. až A.III.14.

18
Hodnota A.IV.15.
Součet A.V.16. až A.V.22.

34
Hodnota A.VII.28.

A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami
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9
10

35
36

Hospodaření společnosti v roce 2017
Označení
A. VIII.

Číslo
řádku

TEXT
Daň z příjmů

Hodnota A.VIII.29.

A. VIII. 29. Daň z příjmů

37

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

5

6

Celkem
7

38

Náklady celkem

Součet A.I. až A.VIII.

3 487

3 487

41

3 133

3 133

42

3 133

3 133

43

186

186

186

186

39

B.

Výnosy

B. I.

Provozní dotace

B. I. 1.

Provozní dotace

B. II.

Přijaté příspěvky

B. II. 2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

40
Hodnota B.I.1.
Součet B.II.2. až B.II.4.

B. II. 3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

B. II. 4.

Přijaté členské příspěvky

46

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

331

331

B. IV.

Ostatní výnosy

48

52

52

B. IV. 5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

Součet B.IV.5. až B.IV.10.

49

B. IV. 6.

Platby za odepsané pohledávky

50

B. IV. 7.

Výnosové úroky

51

B. IV. 8.

Kursové zisky

52

B. IV. 9.

Zúčtování fondů

53

16

16

B. IV. 10.

Jiné ostatní výnosy

54

36

36

B. V.

Tržby z prodeje majetku

Součet B.V.11. až B.V.15.

55

B. V. 11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

56

B. V. 12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

57

B. V. 13.

Tržby z prodeje materiálu

58

B. V. 14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

59

B. V. 15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

60

Výnosy celkem

Součet B.I. až B.V.

61

3 702

3 702

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

62

215

215

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 62 - ř. 37

63

215

215

Sestaveno dne:

11.05.2018

Právní forma účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Pozn.:

o.p.s.
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PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
ZA ROK 2017
( v úplném rozsahu )
OBECNÉ ÚDAJE
1) Popis účetní jednotky
Obchodní jméno:
IČO:
Sídlo:
Právní forma:

Křižovatka handicap centrum, o.p.s.
2269069
Arnošta z Pardubic 2605, Pardubice, 530 02
obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných
společností vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka O
397

Datum vzniku:

5.12.2013

Předmětem společnosti je:
1. Poskytovat sociální rehabilitace, podle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů.
2. Pracovní rehabilitace
3. Centra denních služeb, podle § 45 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů

Statutární orgány a změny provedené v účetním období:
Orgány společnosti jsou:
a) Ředitel
b) Správní rada
c) Dozorčí rada
Ředitel jedná jménem společnosti samostatně s výjimkou těchto jednání, ke kterým je třeba předchozí
souhlas správní rady: - nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí, - nabytí nebo zcizení movitých
věcí, zřizování věcných břemen nebo předkupního práva u movitých věcí, je-li hodnota movité věci
vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky, nabytí nebo zcizení autorských nebo průmyslových práv, - založení jiných právnických osob a vklad
majetku do těchto právnických osob.

Ředitelem byl jmenován: Milan Pešek, nar. 20.12. 1974

2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka větší než
20%ní podíl na základním kapitálu
 účetní jednotka - nemá
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3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů
UKAZATEL
Průměrný počet zaměstnanců
- z toho řídící
Osobní náklady celkem v tis. Kč
Odměny statutárních a dozorčích orgánů v tis. Kč

2017
10
2 757
-

2016
14,50
2579
-

INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH
ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ
1) Účetnictví účetní jednotky
Účetní jednotka účtuje v souladu se zněním § 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v účetní
soustavě podvojného účetnictví o stavu a pohybu majetku a závazků, o rozdílu majetku a
závazků, o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření ("předmět účetnictví").
Účetní jednotka se řídí směrnou účtovou osnovou dle vyhlášky 504/2002 Sb.
Účetní jednotka účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví do období, s nímž
věcně a časově souvisí. Účetním obdobím je kalendářní rok.
Účetnictví je vedeno za účetní jednotku jako celek a je vedeno v peněžních jednotkách české
měny.
Účetní jednotka dokládá skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, účetními doklady.
Účetní jednotka vede své účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně
zobrazovalo předmět účetnictví.
Při oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku hospodaření bere účetní jednotka
za základ:
 veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum jejich
placení,
 rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku a závazků a jsou účetní jednotce
známy ke dni sestavení účetní závěrky.
( 2.1 ) Způsob ocenění
a) Zásoby
 zakoupené zásoby oceňuje účetní jednotka pořizovacími cenami
b) Dlouhodobý nehmotný a hmotný investiční majetek
 nakoupený hmotný a nehmotný investiční majetek oceňuje účetní jednotka pořizovací
cenou
 nehmotný a hmotný investiční majetek nabytý darováním účetní jednotka neeviduje
 nehmotný a hmotný investiční majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený
(př. inventarizační přebytek), který se oceňuje reprodukční pořizovací cenou, účetní
jednotka v roce 2017 neeviduje
c) Cenné papíry a majetkové účasti, které se oceňují, včetně emisního ažia, cenou pořízení
Účetní jednotka v roce 2017 neeviduje.
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( 2.2 ) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v
daném čase. Ocenění reprodukční pořizovací cenou nebylo v účetním roce 2017 použito.
( 2.3 ) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů
Do pořizovací ceny zásob se zahrnují zejména:
 přeprava, provize, clo, pojistné, skonto
( 2.4 ) Podstatné změny způsobu ocenění, postupů odpisování a postupů účtování proti
předcházejícímu účetnímu období (viz § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví)
V účetním období nedošlo k žádným takovým změnám.
( 2.5 ) Způsob stanovení opravných položek k majetku
Opravné položky vytvářené na vrub nákladů: účetní jednotka v roce 2017 neeviduje
Název majetku
( tis. Kč )

Zásoby
Investiční majetek v pořiz. ceně
Pohledávky z obchodního styku
Celkem

Účetní hodnota
2017
2016
64
104
893
699
27
10
984
813

Výše opravné položky
2017
2016
-

2.6 ) Způsob použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady,
jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na
vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto
odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně,
jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů
odlišovat.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT
(1)

Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice
podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z
rozvahy a výkazu zisků a ztrát

Účetní jednotka má všechny významné položky uvedeny v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát.
(2)

Významné události, ke kterým došlo mezi datem účetní závěrky a datem, ke
kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní
jednotku
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Mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny
nedošlo k žádným změnám.
(3)

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek kromě pohledávek

a) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022) v tis. Kč
Skupina majetku
Samostatné movité věci

Pořizovací cena k 31.12.
2017
2016
333
290

Oprávky k 31.12
2017
2016
169
94

b) Dlouhodobý nehmotný majetek - účetní jednotka v roce 2017 neeviduje .
c) Nemovitosti - účetní jednotka v roce 2017 nepořídila žádnou nemovitost
d) Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu
- účetní jednotka v roce 2017 neeviduje .
d) Přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku
- stůl Jordán E2e Vojtův stůl Kč 46 464,e) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042) v tis. Kč
Skupina majetku
Nedokončený dlouhod. HM
Záloha na nedokonč. DHM

Pořizovací cena k 31.12.
2017
2016
211
209
350
200

Stav nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k 31.12.2017
vypracování studie a rozpočet rekonstrukce Kč
10 890,IROP - vypracování studie a rozpočet rekonstrukce dle smlouvy Kč 31 460,IROP - znalecký posudek -provozní areál čp.1763 K Blahobytu Kč 6 500,vypracování studie a rozpočet rekonstrukce dle smlouvy Kč 36 300,IROP - vypracování studie a rozpočet rekonstrukce dle smlouvy Kč 123 420,IROP – znalecký posudek Kč 2 000,-
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( 3.1 ) Dotace/Investiční pobídky
Účetní jednotka obdržela v roce 2017 dotace v celkové hodnotě Kč 3 132 941,- (dle rozpisu),
dotace byly v roce 2017 vyčerpány.
Provozní dotace-Pardubický kraj

85 000,00 Kč

Provozní dotace-Pardubický kraj

130 000,00 Kč

Provozní dotace-Pardubický kraj

16 150,00 Kč

Provozní dotace-Pardubický kraj
Provozní dotace-Úřad práce
Provozní dotace-město
Pardubice
Provozní dotace-město
Pardubice
Provozní dotace
Provozní dotace
Provozní dotace
Provozní dotace-město
Pardubice
Provozní dotace-město
Pardubice
Provozní dotace-MPSV
Provozní dotace-MPSV
Provozní dotace-MPSV
Provozní dotace-MPSV

OSV/2017/20554 CDS
OSV/2017/20447 SR
D6131/00085/17

OSV/2017/23907
5 000,00 Kč
744 051,00 Úřad práce
D6131/00011/17
217 100,00 Kč
D6131/00010/17-SR
296 500,00 Kč
Dotace - Moravany
3 780,00 Kč
Dotace - město Heřmanův Městec
7 860,00 Kč
Dotace - Živanice
5 000,00 Kč
Dotace - S dechnou na stříbrném
7 500,00 Kč plátně
dotace D61310013117 - řečový
10 000,00 Kč asistent
OSV/17/20265 centrum denních
755 000,00 Kč služeb
OSV/17/20409 sociální rehabilitace
628 000,00 Kč
OSV/17/20265 centrum denních
101 000,00 Kč služeb
OSV/17/20409 sociální rehabilitace
121 000,00 Kč

( 3.2 ) Pohledávky
Souhrnná výše pohledávek v tis. Kč 28
Pohledávky po splatnosti
do 30 dnů
do 30 až 90 dnů
do 180 až 360 dnů
nad 360 dnů

14
10
1
3

( 3.3 ) Vlastní kapitál
A)
Popis změn vlastního kapitálu
B) Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období
a) Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období
Hospodářský výsledek roku 2016 ve výši 607 739,55 Kč byl rozdělen následovně:
převod na 932
607 739,55 Kč MD 931/932 D
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Hospodářský výsledek dle jednotlivých druhů činnosti
Účetní jednotka vykazuje v roce 2017 výsledek hospodaření zisk v celkové výši Kč 214 867,49 v
členění dle tabulky Rozdělení nákladů a výnosů pro daň z příjmu právnických osob.

( 3.4 ) Závazky
a) Souhrnná výše závazků v tis. Kč 57
Závazky po splatnosti
do 30 dnů
do 30 až 90 dnů
do 90 a více dnů

52
6
46

3.5 ) Výnosy z běžné činnosti v tis. Kč 3 702
Druh činnosti
Výnosy hlavní činnost
Výosy doplňková činnost
Úroky
Zúčtování fondů
Ostatní výnosy
Dary
Dotace

2017
202
50
9
17
438
3 150

2016
202
50
9
17
438
3 150

( 3.6 ) Bankovní úvěry a finanční výpomoci
V roce 201 nebyly.
( 3.7 ) Leasing
Společnost nemá najatý dlouhodobý majetek.
( 3.8 ) Majetek a závazky nevykázané v rozvaze
Společnost neměla k 31. 12. 2017 majetek a závazky (peněžní a nepeněžní povahy např.
soudní spory, zaměstnanecké benefity, bankovní záruky atd.), které nejsou vykázány v
rozvaze.
( 3.8 ) Dary
Účetní jednotka obdržela v roce 2017 dary v celkové hodnotě Kč 185 802,-.
Nejvýznamnější z nich:
p.Macháček
Kč 50 000,D. Götzlová
Kč 40 000,P. Sekyrka
Kč 50 000,-
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4. ) Odměna auditora
Odměna auditora DIRECT ECONOMY a.s. za audit účetní závěrky za rok 2017 činila
Kč 18 150,-.

Hlavní činnosti
Tržby činnost hlavnícentrum denní péče

Výnosy

Náklady

HV

do daň. základu

192 056,00

129 589,45

62 466,55

62 466,55

139 325,50

22 270,26

117 055,24

117 055,24

50,81

50,81

0,00

0,00

Zúčtování fondů

16 057,44

16 057,44

0,00

0,00

Ostatní výnosy

35 345,70

0,00

35 345,70

35 345,70

185 802,00

185 802,00

0,00

0,00

2 388 890,00

2 388 890,00

0,00

0,00

744 051,00

744 051,00

0,00

0,00

3 701 578,45

3 486 710,96

214 867,49

214 867,49

Tržby činnost hlavnímasáže, cvičení,
rehabilitace, výrobky
terapie
Úroky

Přijaté dary
Dotace
Úřad práce

Doplňková zdaňovaná
činnost

Výnosy

Náklady
0,00

Celkem výnosy

0,00

Celkem
3 701 578,45 náklady

Nedaňové náklady
Základ daně v roce 2017

HV

do daň. základu
0,00

0,00

3 486 710,96

214 867,49
2 362,74
217 230,23

Vypočtená daň za rok 2017

41 230,00

Sleva ZTP

41 230,00

Daňová povinnost za rok 2017

Účetnictví firmy za 2017 bylo uzavřeno k 31.12.2017 .
Sestaveno dne: 11.5.2018
Jméno a podpis statutárního orgánu účetní jednotky:

38 „Měníme i Váš svět“

0,00

„Pomáháme vyjet správným směrem“ 39

Sociální rehabilitace 20172017
Sociální rehabilitace
7%

43%

17%

22%
6%

2% 1% 1%1%

Sociální
2017
– výnosy Pardubický kraj - dotace PPSS Program 1
Pardubickýrehabilitace
kraj - účelová dotace
/ MPSV
Statutární město
Pardubický
krajPardubice
– účelová dotace / MPSV Úřad práce
749 000,00 Kč
obce
Veřejná sbírka
Pardubický kraj - dotace PPSS Program 1
130 000,00 Kč
Vlastní zdroje
Příspěky
Příspěky
Statutární
město Pardubice
296 500,00 Kč
Úřad práce

393 973,00 Kč

Obce
Sociální rehabilitace
2017 - výnosy

16 640,00 Kč

sbírka
PardubickýVeřejná
kraj - účelová
dotace / MPSV

749 000,0015
Kč000,00 Kč

zdroje
PardubickýVlastní
kraj - dotace
PPSS Program 1

130 000,0015
Kč000,00 Kč

Příspěvky
- individuální
Statutární město
Pardubice

296 500,0042
Kč762,00 Kč

Úřad prácePříspěvky - firemní

100
393 973,00
Kč000,00 Kč

obce

Celkem

1 758
16 640,00
Kč875,00 Kč

Veřejná sbírka

15 000,00 Kč

Vlastní zdroje
Sociální rehabilitace 2017 – náklady

15 000,00 Kč

Příspěvky -Provozní
individuální
náklady celkem

42 762,00 Kč

Příspěvky - firemní

Materiálové náklady

Celkem

Nemateriálové náklady

100 000,0045
Kč 000,00 Kč
1 758 875,00
Kč 774,00 Kč
251

Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Celkem
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1 120 528,00 Kč
341 573,00 Kč
1 758 875,00 Kč

denních služeb 2017
Centrum Centrum
denních
služeb 2017
5%
12%

48%

20%

5%

2% 1%

7%

Pardubický kraj - účelová dotace / MPSV
Pardubický kraj - dotace PPSS Program 1
Statutární město Pardubice
Úřad práce
Centrum denních služeb 2017 – výnosy
úhrada od uživatelů
Vlastní zdroje
Pardubický
kraj
–
účelová
dotace
/
MPSV
856 000,00 Kč
Příspěky
Příspěky

Pardubický kraj – dotace PPSS Program 1

85 000,00 Kč

Statutární město Pardubice

217 100,00 Kč

Úřad práce

356 000,00 Kč

CentrumÚhrada
denních
2017 - výnosy
od služeb
uživatelů
Pardubický
krajzdroje
- účelová dotace / MPSV
Vlastní
Pardubický
kraj - dotace
PPSS Program 1
Příspěvky
– individuální
Statutární
město Pardubice
Příspěvky
– firemní
Úřad práce
Celkem
úhrada od uživatelů
Vlastní zdroje
Příspěvky - individuální
Centrum denních služeb 2017 – náklady
Příspěvky – firemní
Provozní náklady celkem
Celkem
Materiálové náklady

Nemateriálové náklady

133 000,00 Kč

85624000,00
Kč
775,00 Kč
8527000,00
Kč
000,00 Kč
21780100,00
Kč
000,00 Kč
356
Kč
1 778000,00
875,00 Kč
133 000,00 Kč
24 775,00 Kč
27 000,00 Kč
80 000,00 Kč
1 778 875,00 Kč
71 975,00 Kč

249 000,00 Kč

Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Celkem

1 067 323,00 Kč
390 577,00 Kč
1 778 875,00 Kč
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„Řečový asistent a jiné pomůcky pro
Burza filantropie
2017
handicapované“

„Řečový asistent a jiné pomůcky pro
Paděra a partneři
Pardubický kraj
handicapované“
ČSOB Pojišťovna
NEDCON
Statutární město Pardubice
GAMA Pardubice

GAMA Pardubice
ČSOB Pojišťovna
27%

Paděra a partneři
13%
NEDCON

27%

Pardubický kraj
Statutární město Pardubice

13%

13%
13%

13%

21%
21%

13%

13%

13%

Burza filantropie 2017
Statutární město Pardubice

10 000,00 Kč

NEDCON

Burza filantropie
2017
GAMA Pardubice
Statutární
město
Pardubice
Paděra
a partneři
Burza
filantropie
2017
NEDCON
Pardubický kraj
Statutární
město Pardubice
GAMA Pardubice
ČSOB Pojišťovna
NEDCON
Paděra aCelkem
partneři
GAMA
Pardubice
Pardubický
kraj
Paděra
a partneři
ČSOB Pojišťovna
Pardubický
kraj
Celkem
ČSOB Pojišťovna
Celkem
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8 000,00 Kč

10 000,00 Kč
8 000,00 Kč
10
5 000,00 Kč
8
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
000,00 Kč
Kč
385 000,00
5 000,00 Kč
38 000,00 Kč

5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
38 000,00 Kč

Spolupracující organizace
◗

A
 polenka – 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.hamzova-lecebna.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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Hlavní sponzoři

Pardubický
kraj

Ministerstvo
práce
a sociálních věcí

Magistrát města
Pardubic

Heřmanův
Městec

Moravany

Živanice
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Úřad práce ČR
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Jarmila Pešková
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Děkujeme i těmto individuálním dárcům:

44 individuálním dárcům:
Děkujeme i těmto

Pavel
Sekyrka,
Götzlová,
Pavel
Sekyrka, D.
Vladimír
Hájek,Petr
Petr Kamp,
Kamp, Jan Banach, Roman Bok
a Jarmila
Pešková
Petr Macháček, Jan Banach, Roman
Bok, Vladimír
Jirásek,
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Jarmila Pešková
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Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kdo s námi společně prošli rokem
2017. 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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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 2018 se schválením správní a dozorčí
rady.

