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„Pomáháme vyjet správným směrem“

Slovo ředitele
Vážení přátelé a příznivci KŘIŽOVATKY,
těší mě, že vám můžeme
předložit další v pořadí 11 zprávu
o činnosti naší společnosti.
Obsahuje nové informace,
které by vás mohly zaujmout.
Rok 2019 totiž přinesl celou
řadu změn, nejen v nastavení
strategického plánu, dalšího
rozvoje, rekonstrukce nových
prostor, ale také v upevňování
vnitřní struktury a personálního
obsazení.
Úspěšně jsme pokračovali
i navazovali spolupráci
s ostatními organizacemi,
institucemi, školami a donátory.
Nyní po krátkém úvodu
začnu z opačného konce a to
poděkováním. Jak řekl můj velký
oblíbenec Jan Werich:

„Bez lidí dobré vůle by život
byl jen nákladné a nebezpečné
dobrodružství.“
A to platí v sociální oblasti
a neziskovém sektoru
dvojnásobně.
Velké, opravdu velké poděkování
patří lidem z Krajského úřadu
Pardubického kraje. Protože,
jak mohu srovnávat z pozice
předsedy krajské rady osob se
zdravotním postižením,
je v jiných krajích situace
nelehká, sociální oblast a osoby
s postižením mnohdy na
posledním místě.
Je to po letech skoků a kotrmelců
určitá jistota a úleva, když víte, že
vás někdo podrží.

Pro více informací navštivte naše weby
www.krizovatka-hc.cz, www.novakrizovatka.cz
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Za ten relativně krátký čas jsme
potkali mnoho lidí, zejména
při zařizování a zpracování
veřejné zakázky na rekonstrukci
nových prostor. Někteří nás
dokázali posunout mnohem dál
a mnohem výš – někdy i nezištně,
ale také jsme v dobré víře narazili
a posunuli se opět na začátek.
Něco se s námi bohužel táhne do
teď a táhnout bude.
Smířili jsme se s myšlenkou,
že „lidi jsou lidi“ . Poučili jsme
se ve spoustě věcí a naučili se
balancovat na hraně mezi pozitivy
a negativy. Před sebou ale stále
vidíme ten lepší a slunný obzor.
Protože pokud máme slunce před
sebou – stíny padají za nás.
Nepředstírám, že je člověk
vždycky „happy jak dva grepy“.
Nejednou se přikradla
myšlenka to zabalit – proč to
vlastně dělat?

KŘIŽOVATKA

handicap centrum, o.p.s.

Držte nám proto palce, ať
rekonstrukce pokračuje
lépe nebo alespoň jako
doposud. Informace
a fotografie z prací naleznete
na www.novakrizovatka.cz.

o skvělém profesionálním, ale
zároveň lidském přístupu našich
terapeutek.

Centrum denních služeb

Opět, díky burze filantropie,
nadaci ČEZ a ostatním dárcům, se
podařilo nakoupit nové zajímavé
pomůcky do obou služeb
a zajistit odborná školení
pro naše pracovníky.

Doznalo poměrně velkých
změn. Odešel jeden z prvních
zaměstnanců KŘIŽOVATKY
Michal Kmoch. Prvotní zděšení
nebo spíš smutek a šílený mix
emocí vystřídala chuť, a myslím
že oboustranná, zkusit to jinak –
prostě výzva. Vídat se s Michalem
při různých příležitostech budeme
i nadále. Před jeho odchodem
a potom nás opustili i dva další
zaměstnanci. Zkusili jsme to tedy
jinak. Nejvíce o tom vypovídá

Nemá to smysl.
Ale mám kolem sebe lidičky,
kvůli kterým to smysl má.
Vím, že chuť do života
a radost z bytí může člověk
načerpat snáz z počínání
přírody než z počínání lidí,
ale v KŘIŽOVATCE byli
a jsou lidé, kteří to trochu
vyvrací a za to jsem opravdu
rád!
A teď ohlédnutí za loňským
rokem, co se událo ve službách
a projektech.
Centrum NOVA KŘIŽOVATKA
Dne 1. 11. 2019, k velké úlevě
všech zúčastněných, byla
zahájena rekonstrukce. Opravdu
zahájena – koplo se poprvé.
A už jsme, pro změnu J, očekávali
první bubáky ve formě víceprací.
Přišly. Ale více v dalším textu. Zde
uvedu jen, že spolupráce
se stavebním dozorem je skvělá
a uklidňující. S firmou Timra, s.r.o.
jako zhotovitelem a lidmi z ní je
také spolupráce a komunikace na
dobré úrovni.

Ostatní projekty napříč
službami

Jedinou překážkou je nyní limit
stávajících prostor. Na ty nové,
které poskytnu široké
možnosti, již čekáme „jako na
smilování“.
A tak se s vámi zase na rok loučím
do třetice slovy Werichovými:

spokojenost nebo nespokojenost
klientů. Jejich zpětná vazba je pro
nás neocenitelným měřítkem.
Tipněte si jak to dopadlo. Nebo si
to přečtěte J.

„Člověk přišel na svět proto, aby
tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý
se snaží náš svět postrčit dál,
posunout výš. A jen vůl mu v tom
brání.“

Sociální rehabilitace

Zatím je bohužel všeobecně více
těch druhých. Ale s optimismem
v této chvíli a v tento čas přeji Vám
i nám všem, ať se stav obrací.

Je postavena na ergoterapeutické
péči s použitím nových
technik, což se ukazuje jako
cesta správná. Je to tak pro
klienta zajímavější a účinnější.
V rozšiřování používaných
technik a proškolení odborných
zaměstnanců jsme pokračovali
i v tomto roce. Spokojenost
klientů velmi potěší a vypovídá

Milan Pešek

ředitel společnosti
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„Pomáháme vyjet správným směrem“

Co mi přinese NOVÁ KŘIŽOVATKA

Příběhy našich klientů
(PETR) Cvičebna a ping pong pro Petra
Jmenuji se Petr a je mi 34 let a jsem již 10 let na
vozíku. Pracuji na poloviční úvazek se zdravými
kolegy v projekční kanceláři. Do KŘIŽOVATKY
docházím již 7 let od doby, co bydlím samostatně
v Pardubicích. Do mého života přinesla KŘIŽOVATKA
nové aktivity, kamarády i rychlejší integraci
mezi zdravé lidi. Zde také čerpám zkušenosti
dlouhodobých vozíčkářů o zdravotních problémech
vzniklých například špatnými pohybovými návyky,
které se projeví po 10–20 letech na vozíku
a o jejich možné prevenci. Do KŘIŽOVATKY chodím
jednou týdně na cvičení a občasné volnočasové
aktivity. Obě činnosti mi pomáhají zvládat denní
pracovní rutinu. V NOVÉ KŘIŽOVATCE bude
společenská místnost pro setkávání s ostatními,
kde si s nimi budu moci zahrát ping pong. Bude zde
cvičebna navíc, ve které budou umístěny některé
terapeutické přístroje jako Motomed, vertikalizační
lehátko, trenažér jízdy na koni aj. Ty jsou nyní ve

Pro více informací navštivte naše weby
www.krizovatka-hc.cz, www.novakrizovatka.cz
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cvičebnách, kde stále probíhají individuální aktivity
s jinými klienty. Díky umístění v jiné místnosti je
budu moci využívat i mimo objednaný čas.
(LUKÁŠ) Sportovní a ovocnářské aktivity pro
Lukáše
Jmenuji se Lukáš (30) a žiji s maminkou a sestrou
v malé obci 15 km od Pardubic. Jsem od narození
na vozíku. Do KŘIŽOVATKY jsem začal chodit brzy
po jejím založení. Maminka nemá řidičský průkaz,
a tak je KŘIŽOVATKA v současné době pro mě
jediná možnost, jak se dostat mimo své bydliště.
Každé úterý pro mě dojedou upravenou dodávkou
pro převoz handicapovaných a jsem v KŘIŽOVATCE
celý den. Jednak zde využívám ergoterapii, kde
trénuji jemnou motoriku rukou, podpis, trénink
paměti a protahují mi zkrácené svaly. Pak jsem
v centru denních služeb, kde je zajímavý program
po celý den. Setkávám se zde s mnoha kamarády
a vždy se sem moc těším. Nejvíce se nyní těším na
budoucí stěhování KŘIŽOVATKY, kde bude mnohem
více aktivit, hlavně venkovních a sportovních. Budu
moci trhat ovoce přímo ze stromu a budeme si
dělat vlastní pečený čaj.

KŘIŽOVATKA

handicap centrum, o.p.s.

(KAMILA) Nácviková kuchyň pro Kamilu
Jmenuji se Kamila (48) a mám postižení od narození.
Jsem na vozíku, mám zhoršenou motoriku rukou
a jsem silně slabozraká. Bydlela jsem v menší obci
nedaleko Pardubic, kde jsem žila s rodiči.
Ve 30 letech jsem byla bez vyhlídky na změnu
a mojí jedinou spojnicí s okolím byl telefon.
Nechtělo se mi sedět doma a přemluvila jsem
rodiče, ať se jedeme podívat do KŘIŽOVATKY
handicap centra. Začala jsem tam jezdit na cvičení
a poznala spoustu skvělých lidí, kteří mi ukázali,
že i s mým postižením mohu být samostatná.
To byl první impuls k tomu přestěhovat se do
Pardubic a s pomocí pracovníků KŘIŽOVATKY získat
pronájem městského bezbariérového bytu. Dnes
bydlím sama, s dopomocí osobní asistentky. Bez
pravidelných nácviků a tréninků v KŘIŽOVATCE by
to ale nešlo a má soběstačnost by klesala. Nyní se
těším na NOVOU KŘIŽOVATKU, kde bude obnovena
nácviková kuchyňka, o kterou jsme v roce 2016
vznikem nové sociální služby přišli. Budu znovu
trénovat přípravu jídla, otevírání obalů, krájení a jiné
aktivity, které mi otevřou další možnosti, jak být co
nejméně závislá na pomoci někoho jiného.
(JARDA) Zpřístupnění služby pro Jardu
Jmenuji se Jarda (60) a na vozíku jsem skončil
před 10 lety po pracovním úraze. Do KŘIŽOVATKY

docházím již 4 roky. Využívám hlavně terapie
vedoucí ke zpevnění svalového korzetu pro
správný sed na vozíku a poradenství při výběru
kompenzačních pomůcek. KŘIŽOVATKA mi pomáhá
s udržením soběstačnosti a s udržením motoriky,
abych mohl řídit automobil a mohl samostatně
cestovat. To znamená nejen řízení automobilu, což
je ta nejlehčí část cestování, ale i naložit
a vyložit vozík z auta, přesun na a z vozíku, zvládat
samostatně se pohybovat na mechanickém vozíku
i po nerovném terénu. Jelikož bydlím v sousedním
městě, musím na cvičení dojíždět autem. To mi
přináší mnohé komplikace, protože KŘIŽOVATKA
sídlí blízko centra města a není možné v její blízkosti
zaparkovat, a to ani na vyhrazených místech, která
jsou často obsazená. Z toho důvodu při dešti nebo
chladu nemohu na cvičení docházet, abych si
nespustil své chronické zdravotní problémy. Již se
těším na NOVOU KŘIŽOVATKU, kde budou hned
u vchodu parkovací místa, a nebudu muset rušit
terapie.
...
Toto je malá ukázka odpovědí na dotaz: „Co mi
přinese právě probíhající projekt nového komunitního
centra NOVÁ KŘIŽOVATKA?“ Více se dozvíte na
http://novakrizovatka.cz/blog-masonry/
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O naší společnosti
Základní údaje
Název sdružení:
Sídlo společnosti:
Datum registrace:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Správní rada:

Bc. Petra Macháčková
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
3369461329 / 0800

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

KŘIŽOVATKA

handicap centrum, o.p.s.

Představení organizace
KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.
je zde pro lidi s tělesným nebo kombinovaným
handicapem žijící či působící v Pardubickém kraji,
kteří chtějí svůj život žít naplno.
Probíhají zde nácviky nutné pro samostatný život
s co nejmenší závislostí na pomoci jiné osoby.
Lidem s těžkým postižením je poskytována podpora
pro život v domácím prostředí s rodinou.

Posláním organizace je pomáhat lidem s tělesným
postižením žít plnohodnotný život a být součástí
společnosti.
Cílovou skupinou jsou osoby s tělesným
a kombinovaným postižením starší 16 let.
Cílem organizace je poskytovat kvalitní sociální
služby, které podpoří naše klienty v jejich
soběstačnosti a samostatném 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
To jsme my
Milan Pešek
Bc. Petra Macháčková
Michal Herda
Michal Kmoch, Dis

ředitel
vedoucí služby, sociální pracovník
vedoucí CDS, pracovník v sociálních službách
vedoucí CDS, pracovník v sociálních službách

Bc. Markéta Nývltová
Monika Dastychová

odborný pracovník – ergoterapie
odborný pracovník – ergoterapie

Kateřina Kašparová
Jana Přibyláková
Radka Kynclová
Mgr. Jan Horák
Mgr. Pavel Bičan
Mgr. Alice Voborníková
Jan Vaněk
Jaroslav Pátek
Kamila Sekyrková
Alena Šabatová

pracovník v sociálních službách
pracovník v sociálních službách
pracovník v sociálních službách
pracovník v sociálních službách
pracovník v sociálních službách
pracovník v sociálních službách, fundraiser
pracovník v sociálních službách
pracovník v sociálních službách, fundraiser
administrativní pracovník
obslužný personál

Pro více informací navštivte naše weby
www.krizovatka-hc.cz, www.novakrizovatka.cz
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Sociální rehabilitace

Hlavním cílem služby je posílit nebo udržet soběstačnost a s
využívány hlavně ergoterapeutické aktivity, které byly v roce 201
o mnoho zajímavých pomůcek. Více se o těchto aktivitách doz

Poskytované služby

Naše podpora klientů směřuje nejen k jejich sebeobsluze,
zapojení do společenského života ve spolupráci s rodinou
sociální rehabilitace jsou osoby s tělesným nebo kombinova
řešit svou nepříznivou sociální situaci a kteří vzhledem ke sv
pravidelnou pomoc. Je určena pro osoby od 16 – 80 let.

Sociální rehabilitace (SR)
Hlavním cílem služby je posílit nebo udržet
soběstačnost a samostatnost uživatele. K tomu
jsou využívány hlavně ergoterapeutické aktivity,
které byly v roce 2019 s podporou Nadace ČEZ
rozšířeny o mnoho zajímavých pomůcek. Více se
o těchto aktivitách dozvíte v jiném článku výroční
zprávy. Naše podpora klientů směřuje nejen k jejich
sebeobsluze, ale i k rozvíjení sociálních vztahů
a zapojení do společenského života ve spolupráci
s rodinou a blízkými osobami. Cílovou skupinou
sociální rehabilitace jsou osoby s tělesným nebo
kombinovaným postižením, které mají zájem řešit
svou nepříznivou sociální situaci a které vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou
pomoc. Je určena pro osoby od 16 do 80 let.
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 uživatelů.

Službu poskytujeme ambulantně v prostorách našeho cen
prostředí
uživatele,
kde probíhá
trénink každodenních
Službu lze využívat
jak krátkodobě
ke zvládnutí
aktuálníchVpotřeb
klienta,
tak vždy
jako dlouhodobou
klienta.
průběhu
služby
bereme ohled na aktuální
podporu uSlužbu
chronických
stavů. Mnohdy
se k nám ke zvládnutí a
uživatelů.
lze využívat
jak krátkodobě
uživatelé, kteří ukončili čerpání sociální služby, po
dlouhodobou
podporu u chronických stavů. Mnohdy se
letech vrací se svými aktuálními potřebami.
čerpání sociální služby, po letech vrací se svými aktuálními p
V roce 2019 sociální rehabilitaci využívalo 40 osob

Vs roce
2019 sociální rehabilitaci využívalo 40 osob s tělesn
tělesným i kombinovaným postižením. Čtyři klienti
Čtyři
klienti
ukončili
smlouvu osociálních
poskytování
sociálních služeb
ukončili
smlouvu
o poskytování
služeb.
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Centrum denních služeb

i využívalo 40 osob s tělesným i kombinovaným postižením.
poskytování sociálních služeb.
„Pomáháme vyjet správným směrem“
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Graf č.2 – muži/ženy SR

Centrum denních služeb

okazuje skutečnost, že v roce 2019 začala narážet na limit
u. Zatím jsme tuto situaci vyřešili párováním klientů na den.
tělesným a kombinovaným postižením od 16 do 64 let se
má udržování
a
posilování
návyků
askupinové
nácviků
dovedností
Tatonaše
naše
službanabízí
nabízí
různé
skupinovéčinnosti
činnostivedoucí
vedoucík rozvoji
k rozvojinebo
neboudržení
udržení
Tato
služba
různé
vednosti kognitivních
potřebné
pro
samostatný
život potřebných
s potřebných
využitímk co
veřejně
kognitivních
a motorických
schopností
k co
nejvyšší
míře
soběstačnosti
klienta.
a motorických
schopností
nejvyšší
míře
soběstačnosti
klienta.
ožňuje osobám
s ahandicapem
žít klientů,
v klientů,
přirozeném
rytmu
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soběstačnost a dovednosti
potřebné pro samostatný život
s využitím veřejně dostupných služeb.
Služba umožňuje osobám s handicapem
žít v přirozeném rytmu týdne, složeném
z pracovních a volných dní.
Vždy se přihlíží k individuálním potřebám
a schopnostem uživatelů.
Tato naše 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 a 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.

Kontaktní informace

Jedná se o ambulantní typ sociální služby, která je
poskytována za úhradu od klientů, pokrývající část
nákladů na provoz služby.
Volba, ve které dny a v jakém rozsahu bude
navštěvovat naši službu, je plně na rozhodnutí
klienta.
V roce 2019 službu využívalo 12 klientů.

+420 466 301 684 / +420 774 467 777
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Sociální poradenství (SP)
Základní 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.
Nejčastější dotazy se týkaly
zajištění bezbariérové dopravy,
vhodného bydlení pro osoby
s handicapem, sociálních
dávek a získání potřebných
finančních prostředků na různé
kompenzační pomůcky.

Pro více informací navštivte naše weby
www.krizovatka-hc.cz, www.novakrizovatka.cz
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Sociální rehabilitace – Ergoterapie v roce 2019
Na začátku února přibyla do
týmu sociální rehabilitace nová
ergoterapeutka Bc. Markéta
Nývltová a opustila nás Eva
Horklová, DiS.
Pro rok 2019 se nám podařilo
získat v rámci projektu finanční
částku na mnoho nových
rehabilitačních pomůcek za
podpory Nadace ČEZ.
Klientsky jsme se rozrostli o nové
přírůstky a dokonce klienti, kteří
chodili párkrát do měsíce, teď
chodí pravidelně jedenkrát až
dvakrát do týdne. Klientů, kteří
přestali docházet, je minimum
a je to většinou z rodinných
důvodů nebo změny trvalého
bydliště či práce.
Takže v roce 2019 jsme se ustálili
na konečném čísle 44 osob

s tělesným i kombinovaným
postižením.
Náplň poskytované služby
v r. 2019 zůstává stejná.
I nadále pomáháme našim
klientům s handicapem řešit
jejich životní situaci z hlediska
sociální i terapeutické.
Jsme tu pro lidi v širokém
věkovém rozpětí. Věkové
kategorie klientů jsou: dorost
(16–18 let), mladí dospělí
(19–26 let), dospělí (27–64 let)
a mladší senioři (65–80 let).
Většina našich klientů je ve věku
zhruba kolem 40-ti let.
Ke každému klientovi
přistupujeme s individuálním
a celistvým přístupem, jelikož
každý člověk představuje biopsycho-sociálně-(spirituální)

celek a tedy jedinečnou bytost.
Proto je pro naše klienty
důležité mít terapie intenzivní.
Častější terapie si žádají sami
anebo mají zájem o cvičení
i masáž či o využití motomedu.
Služby, jako jsou masáže nebo
motomed, patří do fakultativních
služeb a klienti si je doplácí.
V rámci sociální rehabilitace
se ergoterapeutky zúčastnili
spolu s klienty centra denních
služeb akce Rehaprotex, která se
konala v Brně. Dále Křižovatku
HC poctila dvakrát svou
návštěvou pražská firma Lifetool,
která se věnuje osobám se
zdravotním postižením v rozvoji
komunikačních schopností
a technik a podporuje tím jejich
začlenění do společnosti. K tomu
využívá prostředky alternativní
a augmentativní komunikace
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a elektronických, digitálních
a technických komunikačních
pomůcek.
Dále se mohl tým sociální
rehabilitace podílet na
zážitkovém semináři, kde
ergoterapeutky učili mladé
středoškoláky, jak se postarat
a pomoci druhým osobám
(například svým babičkám
nebo osobám s postižením)
s přesunem z vozíku na židli
a zpět, jak předcházet pádům
a jak si posílit rovnováhu.
Tým sociální rehabilitace se
podílel v srpnu na propagaci
organizace v Pardubicích na
veletrhu sociálních služeb v parku
Na Špici a o měsíc později
u hypermarketu Globus na akci
„Bezpečnost a prevence před
Globusem“.

Všechny akce proběhly
zábavnou formou.
V létě roku 2019 v KŘIŽOVATCE
v sociální rehabilitaci absolvovala
praxi studentka prvního ročníku
univerzity Jana Evangelisty
Purkyně z oboru ergoterapie.
Markéta Nývltová s kolegyní
Monikou Dastychovou se
zúčastnily v roce 2019 dvou
kurzů a to „kurzu Terapie
ruky“, který se konal
v Praze a „kurzu orofaciální
stimulace“, který proběhl
v Brně. Získané zkušenosti
využily během roku v rehabilitaci
s klienty.
V ergoterapii využíváme
různé techniky na rozvolnění
zkrácených struktur, pasivní
cvičení a aktivní cvičení.

Pro více informací navštivte naše weby
www.krizovatka-hc.cz, www.novakrizovatka.cz
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Ve spolupráci s klientem se
snažíme najít jeho bariéry,
které společně odbouráváme
a klient tak může plně zvládnout
činnosti ve svém životě. Jsou to
činnosti běžného všedního dne.
Příkladem je stravování se (jídlo
a pití). Klient potřebuje umět
vyndat potraviny z lednice, udržet
lžíci nebo si namazat chleba.
Také potřebuje být schopný
udržet sklenici a napít se.
Dalšími oblastmi je osobní
hygiena, přesuny, mobilita,
oblékání, nakupování, péče
o domácnost a další.
Tyto činnosti jsou pro zdravou
populaci snadno zvládnutelné.
V sociální rehabilitaci se
snažíme naše klienty jakýmkoliv
způsobem podporovat v těchto
oblastech jejich života.

KŘIŽOVATKA
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Masáže
Masáže se v naší organizaci
provozovaly již dříve, ale ve velmi
omezeném rozsahu.
Nyní, oproti minulým letům, je
objem masáží větší, ovšem oproti
r. 2018 trochu poklesnul. Je to
dáno dvěma důvody.

málo. Další velké změny jsou
plánovány na rok 2020.
Ustálila se nabídka masáží
a terapií i počet klientů.

Stoupnul zájem našich klientů
o rehabilitační terapie
a já i kolegyně ještě dálkově
studujeme. Takže některé dny
nejsme v zaměstnání, ale ve
škole.

V roce 2019 jako i v předchozích
letech byl největší zájem
o klasické masáže. Převážně
k nám na masáže chodí ti samí
klienti v různých pravidelných
intervalech. S někým se
setkáváme každý měsíc či 14 dnů
a s někým dvakrát nebo pouze
jednou do roka.

Já osobně zde praktikuji masáže
již čtvrtým rokem. Když pominu
zřízení druhé cvičebny v roce
2018, tak se za tu dobu změnilo

Z veřejnosti tvoří značnou
část našich klientů senioři.
O masáže mají zájem i pracující,
ale zde se naráží na problém

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

s časem. Registrujeme zájem
o prodloužení pracovní doby
do večerních hodin. Ovšem to
v současné době není možné.
Další věc, která nás trápí, jsou již
několikrát zmiňované omezené
prostory stávajícího pracoviště.
Nejvíce narážíme na absenci
vhodného prostoru, který by
sloužil jako čekárna.
Terapie i masáže na sebe
navazují a někdy se stane, že se
čas přesně neodhadne, hlavně
kvůli snížené schopnosti klientů
s omezením pohybu se
obléknout. Někdy klienti
dojíždějící MHD anebo bezbariérovou dopravou pro osoby
se sníženou soběstačností musí
přijet i o půl hodiny dříve a chybí
prostor pro vyčkání na terapii.

17
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Tato situace bude v NOVÉ
KŘIŽOVATCE vyřešena čekárnou,
na kterou se těšíme.

získat do dlouhodobé zápůjčky
infrazářič a pneuven na úpravu
lymfatického toku.

Naše cvičebna a masážní
místnost v jednom by si
zasloužila být také větší.
Nevejdou se do ní například
polohovací válce a jiné pomůcky,
takže je neustále stěhujeme sem
a tam.

Naše vedení se postaralo
o kontrolu obou zařízení
a vyslalo nás na zaškolení.
Takže co nevidět se můžete
setkat s naší rozšířenou
nabídkou.

To jsou vedle absence
čekárny hlavní důvody,
proč s netrpělivostí a vírou
v to, že se to podaří, vyhlížíme
vánoční čas roku 2020,
kdy bychom se měli stěhovat
do nových a větších prostor
v ulici K Blahobytu.
A teď pozitiva: od kolegů
z Kosatce se nám podařilo

Pro více informací navštivte naše weby
www.krizovatka-hc.cz, www.novakrizovatka.cz
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S podporou Nadace ČEZ byly
pořízeny nové pomůcky pro
terapie s klienty, které přinesly
nové podněty pro rozvoj
stávajících a zavedení nových
terapií.
Závěrem bych ráda řekla, že
práce nás stále baví a těšíme se
na nové výzvy v roce 2020.

KŘIŽOVATKA

handicap centrum, o.p.s.

Rok 2019 v CDS
Centrum denních služeb má za
sebou již čtvrtý rok své existence
a my se stále snažíme, aby
se tato naše služba i nadále
rozvíjela.
Naším cílem zůstává udržování
a posilování samostatnosti.
Pokud možno, aby klienti
navštěvující CDS zde trávili
svůj čas smysluplným a přitom
zábavným způsobem.
Větší část aktivit tvoří nácvikové
činnosti, kdy se snažíme hravou
formou rozvíjet dovednosti
našich uživatelů. Trénujeme
jemnou motoriku, logické
a taktické myšlení, paměť,
prostorové vnímání nebo
i získávání nových znalostí.
Když se sejde slunce s dobrou
náladou, jde se ven.

Velké oblibě se těší výlety
a poznávací procházky po okolí.
Snažíme se každý týden vyrazit
alespoň jednou. K tomu nám
nově pomáhá speciální kolo
(Van raam Velo plus) s plošinou
pro vozíčkáře. Pro představu,
toto kolo umožňuje našim
uživatelům sedět na svém
invalidním vozíku
a s naším pracovníkem, který

obstarává šlapání za asistence
elektromotoru, si užívat
bezstarostně jízdy. Další velkou
pomocí v mobilitě za zážitky se
stalo vlastní auto, které pojme až
6 vozíčkářů.
Nevšední zážitek byl i výlet
vlakem na veletrh rehabilitačních,
kompenzačních, protetických
a ortopedických pomůcek
REHAPROTEX do Brna.
19
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Nevšední byl v tom, že vlak nás
vezl centrem Brna až k výstavišti,
kde se konal veletrh. Ve vlaku si
nás natočila televize, kde jsme
měli diskuzi s premiérem ČR.
Noví zaměstnanci CDS
Posila ve formě kola
a automobilu střídá změny
v řadách zaměstnanců.
Náš milý, sympatický kolega
Michal Kmoch, který byl u zrodu
CDS a neméně sympatická
a šikovná kolegyně Kateřina
Kašparová se s námi rozloučili
a šli vstříc dalším životním
výzvám.
Nově k nám přišly Jana
Přibyláková a Radka Kynclová.
Musím říct, že celkem rychle si
získaly sympatie našich uživatelů.
Něco z aktivit
Jelikož jsme všichni soutěživí,
v našich aktivitách nesmí
chybět i nějaký ten sport.
Hrajeme BOCCIU, MÖLKKY
nebo PETANQUE. Další oblíbené
aktivity jsou naše výpravy
za kulturou. Zajdeme do
20

Východočeského divadla, ale také
za filmovými novinkami do kina
Cinestar, kde nám vždy vyjdou
vstříc, co se týče míst k sezení.
Jdeme do společnosti
Naším cílem nebývá jen kultura,
ale také chození do společnosti.
Již dříve jsme začali navštěvovat
Kočičí kavárnu, opět jsme se
vrátili k návštěvám Dobré čajovny
a nově Čokoládovny Bajer.
Dále jsme během roku
uskutečnili další z oblíbených
ochutnávek. V roce 2019 jsme
degustovali a hodnotili například

čokolády, zmrzliny, různé salámy,
ale taky vlastnoručně vyrobené
cukroví, které nám připravili naše
klientky Kamila Sekyrková a Jana
Kopecká.
Za zmínku určitě také stojí, že
pokračujeme v pravidelném
navštěvování solné jeskyně
a v létě pořádáme pro naše
klienty venkovní posezení
s grilováním.
Rok 2019 utekl jako voda
a nezbývá než doufat, že i rok
2020 bude minimálně stejně
úspěšný a zajímavý.

KŘIŽOVATKA
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KŘIŽOVATKA v roce 2019
Klienti nás podpořili prodejem výrobků
Jsme rádi, že klienti pouze pasivně nepřijímají naše
služby, ale sami se chtějí aktivně podílet na jejich
rozvoji. Jako cestu k tomuto cíli si vybrali výrobu
dekorací. Dekorace byly převážně zaměřeny
na různé svátky jako např. Velikonoce, Dušičky,
podzim a adventní výzdoba. I letos přišli naši klienti
s nápady na nové výrobky, například na krásné
svícny z chvojí. Přesto se objevila poptávka i po

dříve vyráběných dekoracích jako například po
ježcích ze šišek. Na další jaro plánují obnovit výrobu
jarních dekorací ze sena. Díky těmto aktivitám se
s naší společností seznamuje široká veřejnost, která
obdivovala nápady a práci tělesně postižených.
Také bychom touto cestou chtěli poděkovat zdravé
jídelně POHANKA a Nadaci O2, kteří nám již
několik let poskytují bezplatně prostory pro prodeje.

Osvětové aktivity
I v roce 2019 jsme se snažili naplňovat náš
dlouhodobý plán v rámci seznamování široké
veřejnosti s problematikou tělesného handicapu.
Tyto aktivity přibližují zdravé veřejnosti život
s postižením a také fungují jako protiúrazová
prevence. Mezi nejvýznamnější akce, kterých jsme
se účastnili, patřilo již tradičně Retroměstečko.
Sem patří i osvětový program Prevence
a bezpečnost, kde se prezentují všechny záchranné
složky. Zde působili naše aktivity převážně
v protiúrazové prevenci. Nezanedbávali jsme
ani zážitkové semináře ve školách. Zde byli žáci
a studenti vystaveni přímým důsledkům postižení
a zkoušeli si na vlastní kůži překonávat problémy
spjaté se životem na invalidním vozíku.

Zážitkový seminář se skládá z několika částí.
Nejprve jsou účastníci seznámeni s naší organizací
a s příčinami vzniku tělesných postižení.
Poté se rozdělí do několika skupin, kde si vyzkouší
různé překážky v životě handicapovaných.
Jak se obléknout, když skoro nehýbu prsty u rukou?
Jak se bez dopomoci nohou přesunout z vozíku na
židli a jiné. Na závěr je diskuze s vozíčkářem o jeho
životě. Jak kolegové říkají „Ptejte se na co chcete,
my na co chceme odpovíme.“ Zde padají dotazy
ze všech oblastí života od sebeobsluhy, co se stalo,
že je na vozíku, partnerský život, trávení volného
času aj.
Již dopředu se všichni těšíme, jak budeme příští rok
zasvěcovat zdravé lidi do života na vozíku.
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Projekt NOVÁ KŘIŽOVATKA
Cílem projektu je vznik komunitního centra pro
osoby se zdravotním postižením, které se zaměřuje
na bourání bariér mezi osobami se zdravotním
postižením a zdravou společností. V rámci centra
budou poskytovány 3 sociální služby dvěma
organizacemi – KŘIŽOVATKOU handicap centrem
a Národní radou osob se zdravotním postižením ČR.
Souběžně s poskytováním sociálních služeb zde
budou probíhat kulturní, vzdělávací, aktivizační
a environmentální aktivity přístupné všem osobám
se zdravotním postižením i zdravé populaci.
Klíčové aktivity v roce 2019:
• Odstranění eternitu v areálu NOVÉ KŘIŽOVATKY.
•

Proběhlo podepsání smlouvy s dodavatelem
stavebních prací.

•

Proběhlo předání staveniště společnosti Timra
s.r.o., která započala rekonstrukci objektu.

•

V tuto chvíli jsou stavební práce v plném proudu
a nové zázemí doslova roste před očima.
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Realizací tohoto projektu získáme potřebné větší
prostory pro poskytování stávajících sociálních
služeb a pro jejich inovaci. Dojde k rozvoji již
probíhajících aktivit a k zavedení nových činností,
které povedou k omezení sociálního vyloučení osob
s handicapem.
Proběhne rozšíření okamžité kapacity služeb.
Zájemcům při přechodu z jiných sociálních
služeb, které jsou omezeny věkem klienta, budou
díky našim návazným službám minimalizovány
ztráty již získaných dovedností. Tím se sníží
pravděpodobnost vzniku sociální izolace lidí
s handicapem z důvodů plné obsazenosti služeb.
Klienti si budou moci lépe koordinovat využívání
sociálních služeb dle svých aktuálních potřeb. Dojde
k efektivnějšímu využití cvičebních a terapeutických
přístrojů a náčiní. Navýšením okamžité kapacity
dojde ke snížení finanční náročnosti na klienta.
Zvýší se propojenost sociálních služeb pro osoby
se zdravotním postižením. Na jednom místě budou
moci využívat služby pomáhající jim v různých
oblastech života.

KŘIŽOVATKA

handicap centrum, o.p.s.

Ke zlepšení sociální inkluze budou také sloužit
zážitkové semináře a jiné aktivity.
Projekt umožní zvýšení propojení
s majoritní komunitou a to prostřednictvím
zahrady, kde budou probíhat osvětové aktivity.
Místní komunita bude nenásilnou formou
seznamována s různými handicapy a dojde
k odbourávání předsudků a snížení sociální
izolace osob s postižením.
Vznikne společenská místnost, která bude
k dispozici i veřejnosti. Zde budou probíhat
různé cestopisné a environmentální přednášky,
semináře, školení, kulturní akce, aj.
Tématy mohou být sociální dávky, péče o osobu
blízkou, apod.
Plánů a očekávání máme mnoho.
Někdy je k tomu potřeba i trochu štěstí
a dobré vůle, jelikož se mnohdy
jedná o činnost časově náročnou
a ne vždy se věci dějí, jak bylo očekáváno.
To však nemění nic na tom, že se do
nových prostor těšíme a věříme, že tato
nová etapa existence Křižovatky
přinese pozitiva jak pro zaměstnance,
tak pro naše klienty.
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RYBAŘENÍ
bez hranic 2019

RYBAŘENÍ BEZ HRANIC 2019
V sobotu 18. května se v Lázních
Bohdaneč konalo na rybníku
Bašta RYBAŘENÍ BEZ HRANIC
2019.
Rybářské klání bylo rozděleno
na dva dvouhodinové poločasy
a zúčastnilo se ho dvanáct dvojic
(vždy jeden rybář asistent a jeden
vozíčkář).
Chytalo se na dva pruty a na
vše dohlíželi dva rozhodčí – dva
zkušení rybáři, a také zástupce
ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU
PŘELOUČ.
Od osmé hodiny ranní začali
zaměstnanci KŘIŽOVATKY a také
několik dobrovolníků stavět
stany, vyvěšovat informační
tabule a celkově se připravovat
na příjezd účastníků sportovního
rybaření.
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Setkání bylo naplánováno
na devátou hodinu a až na
jednoho opozdilce, který nemohl
najít cestu, přišli všichni včas.
Poklonu zaslouží tým, který
přijel až z dalekých Českých
Budějovic a byl u rybníka mezi
prvními. Po krátkém vzájemném
seznámení, byla stručně
vysvětlena pravidla a každá
dvojice si vylosovala místo, kde
rybařila první i druhý poločas.
Počasí nám přálo a slunce hřálo
od samého rána. Rybáři začali
připravovat na svých losem
vybraných stanovištích rybářské
náčiní a vytoužený čas startu se
přiblížil.
V 10:00 přesně to začalo.
Rozhodčí mohutným hlasem
odstartoval závody a pruty začaly
svištět vzduchem.

Hojná účast,
pohodová atmosféra,
krásné počasí,
vyuzené buřty,
prostě pohoda, jen ty ryby ne
a ne zabrat. Různé návnady
a krmení, nejlepší rybí laskominy
se nabízely, ale vše marné, dnes
na nás ryby neměly náladu.
Pár, který vyhrál, vytáhl z vody
rybníka opravdovou zlatou rybu,
která jim zajistila vítězství.
Celkem bylo uloveno 22 čudel
(malá bílá ryba) a čtyři kapříci.
Všechny ryby byly podle pravidel
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

KŘIŽOVATKA
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ulovený kus a právě i tyto malé
rybky nakonec rozhodovaly
o konečném pořadí.
Díky malému zájmu kaprů
o návnady se stala málokdy
vídaná situace, tři dvojice měly
shodný počet bodů a o finálním
umístění týmů musela
rozhodnout pomocná kritéria
(počet a čas chycených ryb).
Stupně vítězů obsadili:
◗

Pešek, Řehák
48 bodů

◗

Jurčička, Jurčičková
41 bodů

◗

Polach, Polák
41 bodů

◗

Sekyrková, Sekyrka
41 bodů

Hlavním vítězem RYBAŘENÍ BEZ
HRANIC 2019 se tedy stal tým
Milan Pešek a Pavel Řehák,
který zároveň ulovil největší
(nejdelší) rybu, která měla
úctyhodných 48 cm.
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:
Hlavní sponzor:

Další sponzoři a dárci:
PACKWAY, SABE HRADEC
KRÁLOVÉ, UFO FISHING, CARP
INFERNO, ČOKOLÁDOVNA
BAJER, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ
FRANCOUZ, INTEGRAČNÍ

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

FITNESS CLUB PARDUBICE,
ČESKÝ ROZHLAS PARDUBICE,
RÁDIO BEAT, MĚSTSKÁ POLICIE
PARDUBICE a MEDICCO.
Poděkování také patří
zaměstnancům centra
KŘIŽOVATKA i rybářům,
kamarádům Martinovi
Polákovi a Radimu Hláskovi,
bez jejichž pomoci by se celá
akce nemohla uskutečnit.
Zvláštní poděkování patří
ČESKÉMU RYBÁŘSKÉMU
SVAZU PŘELOUČ, jmenovitě
panu Královi a předsedovi

panu Kratochvílovi za možnost
tuto akci na rybníku Bašta
zorganizovat i za poskytnutí
potřebného zázemí.
PETRŮV ZDAR a budeme se opět
těšit na příští RYBAŘENÍ BEZ
HRANIC.
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Hospodaření společnosti v roce 2019
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Zpráva nezávislého auditora
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Zpráva nezávislého auditora
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Sociální rehabilitace 2019
NÁKLADY A VÝNOSY SOCIÁLNÍ REHABILITACE - §70 zákona č. 108/2006 Sb.
Celkové náklady na službu v roce 2019:

2 402 000,00 Kč

Osobní náklady celkem

1 936 093,00 Kč

Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Provozní náklady

1 470 159,00 Kč
465 934,00 Kč
465 907,00 Kč

Celkové výnosy služby v roce 2019:

2 402 000,00 Kč

Dotace Pardubický kraj (dříve MPSV)

1 075 000,00 Kč

Příspěvky od úřadu práce

483 000,00 Kč

Dotace od Magistrátu města Pardubic

143 300,00 Kč

Dotace Pardubický kraj

143 000,00 Kč

Dotace od obcí

32 000,00 Kč

Rohovládova Bělá

10 000,00 Kč

Heřmanův Městec

8 000,00 Kč

Živanice

5 000,00 Kč

Uhersko

5 000,00 Kč

Česká Třebová

4 000,00 Kč

Jiné zdroje
(sponzorské dary, vlastní činnost, veřejná sbírka, nadace ... )

525 700,00 Kč
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Centrum denních služeb 2019
NÁKLADY A VÝNOSY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB - §70 zákona č. 108/2006 Sb.
Celkové náklady na službu v roce 2019:

2 086 000,00 Kč

Osobní náklady celkem

1 783 548,00 Kč

Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Provozní náklady

421 863,00 Kč
302 452,00 Kč

Celkové výnosy služby v roce 2019:

2 086 000,00 Kč

Dotace Pardubický kraj (dříve MPSV)

1 062 000,00 Kč

Příspěvky od úřadu práce

470 000,00 Kč

Dotace od Magistrátu města Pardubic

260 000,00 Kč

Dotace Pardubický kraj
Úhrady od uživatelů služby
Jiné zdroje
(sponzorské dary, vlastní činnost, veřejná sbírka, nadace... )
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1 361 685,00 Kč

60 000,00 Kč
140 680,00 Kč
93 320,00 Kč

KŘIŽOVATKA
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Projekt: „Směrem k Balohobytu“
PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PROJEKTU „Směrem k Blahobytu“
2. etapa - rekonstrukce
Celkové náklady 2019:

371 656,87 Kč

Provedené stavební práce

371 656,87 Kč

Celkové výnosy 2019:

371 656,85 Kč

Statutární město Pardubice

185 000,00 Kč

Pardubický kraj

120 000,00 Kč

Veřejná sbírka 2

16 656,85 Kč

DELF CZ LŽIČAŘ s.r.o.

50 000,00 Kč
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Ostatní projekty 2019
OSTATNÍ PROJEKTY 2019
Celkové náklady v roce 2019:
TRANSPORTNÍ KOLO - BURZA FILANTROPIE

77 000,00 Kč

REHABILITAČNÍ POMŮCKY PRO VOZÍČKÁŘE

30 262,00 Kč

Celkové výnosy v roce 2019:
TRANSPORTNÍ KOLO - BURZA FILANTROPIE

107 262,00 Kč
77 000,00 Kč

Elektrárny Opatovice a.s.

25 000,00 Kč

Statutární město Pardubice

20 000,00 Kč

Pardubický kraj

10 000,00 Kč

ČSOB pojišťovna

10 000,00 Kč

ERA a.s.

7 000,00 Kč

PADĚRA | RADA & PARTNEŘI

5 000,00 Kč

REHABILITAČNÍ POMŮCKY PRO VOZÍČKÁŘE
NADACE ČEZ
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
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107 262,00 Kč

30 262,00 Kč
29 886,00 Kč
376,00 Kč
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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.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
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Pardubický
kraj

Ministerstvo
práce
a sociálních věcí

Magistrát města
Pardubic

Heřmanův
Městec

Moravany

Živanice

Úřad práce ČR

Za finanční podporu děkujeme těmto státním, krajským a obecním úřadů
Za sponzorské a finanční daryhandicap
děkujeme
těmto spol
centrum, o.p.s.
Za finanční
podporu
děkujeme
těmto státním, krajským a obecním
úřadům:
ční dary děkujeme
těmto
společnostem
a organizacím:
Za finanční
podporu
děkujeme těmto
státním, krajským a obecním úřadům:
Za finanční podporu děkujeme těmto státním, krajským a obecním úřadům:
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Podporují nás

Za sponzorské
a finanční dary děkujeme těmto
Za sponzorské a finanční dary děkujeme těmto společnostem a organizac
společnostem a organizacím:

Za sponzorské a finanční dary děkujeme těmto společnostem a organizacím:

Za sponzorské a finanční dary děkujeme těmto společnostem a organizacím:

Za sponzorské a finanční dary děkujeme těmto společnostem a organizacím:

Nadace
GCP

Nadace
GCP
Nadace
GCP

Nadace
GCP

Nadace
GCP

Nadace
GCP
e

elektro

Revi
z
••

Děkujeme i těmto individuálním dárcům:
romo
ah

o individuálním dárcům:

Vladimír Hájek, Petr Kamp,
Pavel Sekyrka, Vladimír Hájek, Petr Kamp,
nach, Roman Bok, Vladimír Jirásek,
Petr Macháček, Jan Banach, Roman Bok, Vladimír Jirásek,
Děkujeme
i
těmto
individuálním
dárcům:
armila Pešková
Jarmila Pešková
odů • •
sv

Pavel Sekyrka, Vladimír Hájek, Petr Kamp,
Petr Macháček, Jan Banach, Roman Bok, Vladimír Jirásek,
Jarmila Pešková

44

Děkujeme i těmto individuálním dárcům:
Pavel Sekyrka, Vladimír Hájek, Petr Kamp,
44Děkujeme i těmto individuálním
dárcům:
Petr Macháček, Jan
Banach, Roman Bok, Vladimír Jirásek,

Jarmila Pešková
- MUDr. Naděžda Dvořáková Pavel Sekyrka, Vladimír Hájek, Petr Kamp,
Petr Macháček, Jan Banach, Roman Bok, Vladimír Jirásek,Centrum zdravotní péče DAJÁNA
Jarmila Pešková

44 individuálním dárcům:
Děkujeme i těmto

Pavel Sekyrka, Vladimír Hájek, Petr Kamp,
44Petr Macháček,
Jan Banach, Roman Bok, Vladimír Jirásek,

DěkujemeJarmila
i těmto
Pešková individuálním dárcům:
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Pavel Sekyrka, D. Götzlová, Petr Kamp, Jan Banach, Roman Bok
a Jarmila Pešková
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Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kdo s námi společně prošli rokem
2019. 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.

Dopady pandemie COVID-19 na udržitelnost organizace
Rádi bychom také informovali zejména klienty, jak se nás dotkne COVID-19.
Všechny služby a terapie budou v roce 2020 poskytovány bez omezení.
Dle dosavadních informací také finance z dotací na Centrum denních služeb
a Sociální rehabilitace na rok 2020 nebudou kráceny.
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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 2020 se schválením správní a dozorčí
rady.

