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Úvodní slovo
Vážení přátelé a příznivci KŘIŽOVATKY,
měřit štěstí růstem HDP
a ekonomickou křivkou,
ale ten růst už neunese naše
planeta. Příroda nám dala najevo,
že když bude chtít, snadno
nás porazí. A člověk naivně
se domnívajíc, že nad ní má
kontrolu, pomalu procitá.
Ale opravdu pomalu.
Zdroj: Česká televize

rok 2020 je za námi.
Byl jiný, než si kdo dokázal
představit. Nechci zabředávat
do toho, čeho má každý dost,
ale obecným tématům se úplně
vyhnout nelze. Po dlouhých
desetiletích byl totiž tento
rok pro lidstvo obzvláště
těžkou ranou. Začali jsme

Byl to rok plný změn, zvratů,
těžkých dní a přinesl nám mnoho
zkoušek v profesní i osobní
rovině. Ale nebyly to jen negativa,
ale i spousta pozitivních věcí.
Tato situace se dotkla
samozřejmě i KŘIŽOVATKY; jak
omezeními, kdy při poskytování
služeb došlo k rušení aktivit,
dojednaných akcí, veřejných
sbírek; tak finančně. Přes tyto
obtíže byly služby poskytovány
ve stejné kvalitě bez zásadních
změn a další provoz bude
udržitelný i nadále.
I když to trochu ve vztahu
k pandemii a omezením mezi
zaměstnanci názorově vřelo, mají
můj respekt, jak se k této situaci
postavili a jak se s ní vyrovnali.
Co přinese příští rok nedokážu
odhadnout, ale z vlastních
zkušeností vnímám krize tak, že
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NOVÁ KŘIŽOVATKA (02/2021)
nejsou signálem k rezignaci,
ani k pasivnímu přetrpění,
ale výzvou k tvořivé reakci
a nabídkou posunout se
o úroveň výš a možnosti
dohlédnout dál.
Teď přejdu na letmou rekapitulaci
našich služeb a projektů v loňském
roce.
Centrum NOVÁ KŘIŽOVATKA
Je vidět, že jste drželi palce
ostošest a 18. 12. 2020 – k úlevě
všech zúčastněných – přišel den
předání hotové stavby. Tu ránu
slyšeli až v Hradci. To nám spadl
kámen ze srdce. Tím to ovšem
nekončí, ale začíná. V lednu
kolaudace a akce „kulový blesk“
může začít.
Držme si palce, ať covidová
situace brzy odezní a můžeme se

sejít s Vámi v novém. Zatím jsou
k dispozici informace a fotografie
z nového objektu na
www.novakrizovatka.cz.
30 let Adventních koncertů
a naše účast v nich
V loňském roce vybrali také naši
organizaci s projektem vzniku
nového centra, což byl náš
mega úspěch a mohli jsme tak
nahlédnout s fajn lidičkami pod
pokličku natáčení České televize.
Centrum denních služeb (CDS)
Začátek roku probíhal skvěle,
všichni už se na sebe těšili,
aktivity se rozjely a ouha.
Březen nám přinesl brzdu
a spoustu otázek. Kdy znovu
otevřeme? Co potom?
Je nutno zmínit, že po prvotním
zděšení při znovu otevření

Pro více informací navštivte naše weby
www.krizovatka-hc.cz, www.novakrizovatka.cz
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a přívalu spousty nejasných
omezení a nařízení se toho
zaměstnanci centra zhostili
na výbornou.
Například nápad, abychom
klienty přes on-line prostředí
zapojili do aktivit byl super
a bylo alespoň co ladit
a vylepšovat.
Sociální rehabilitace (SR)
Služba nebyla sice usnesením
vlády uzavřena, ale nařízení
a omezení způsobila dost
problémů i tak.
Ono, co je psáno, nemusí
v praxi fungovat. Třeba takové
nácviky v respirátoru a štítu
zrovna nejsou prací snů J.
Musel nastoupit selský rozum
a naše děvčata se s tím
popasovala na výbornou.
„Člověk by se neměl bát žádné
krize, měl by si dát jen pozor
a myslet na to, aby ho v krizi
nepřemohla trudomyslnost,
zoufalství, či ztráta naděje.“

KŘIŽOVATKA

handicap centrum, o.p.s.

Osobně mě jen trochu mrzí,
že z aktuální situace a spousty
chaotických nařízení, která
už lidé zcela ignorují,
začíná být znatelná
rozvrácenost společnosti.
V současnosti nemáme
v České republice jedinou
politicky činnou osobu,
která by nás vedla,
dokázala podpořit
a měla přirozený respekt
veřejnosti. Žádný morální
vzor.
A tím pádem
začínáme postrádat
jistotu. Musíme se spoléhat
sami na sebe a své blízké,
a na lidičky, kteří za námi stojí
a podpořili nás a podporují.

Ostatní projekty napříč
službami
I přes složitou situaci
a přednosti mnoha nadací
a společností financovat
projekty zaměřené na boj
s COVIDEM 19, se našli
i takové, které podpořili
také naše záměry a poskytli
příspěvky na
spolufinancování
rekonstrukce NOVÉ
KŘIŽOVATKY, nakoupení
nových pomůcek do obou
služeb, i odborná školení
pro naše pracovníky.
Už se těšíme, až tyto pomůcky
a nabyté zkušenosti uplatníme
v nových prostorách, které
poskytnou široké možnosti.
Přes všechny trable a strasti
byl rok 2020 pro KŘIŽOVATKU
úspěšný.

Otázkou je – ustojíme to?
Děkujeme proto za jistotu
a podporu, kterou nám poskytují
například lidé z Krajského úřadu
Pardubického kraje. I když to
v této době nemají také lehké.
Je to úleva, když víte,
že vás někdo podrží.
A tak se s vámi zase na rok loučím
stále optimisticky a s úsměvem.
Co závěrem?
Půjčím si slova velikána
světových dějin.
Jedněmi bezmezně
obdivovaného,
druhými bezmezně
zatracovaného (jak
už to tak bývá), totiž
Winstona
Churchilla.

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

„Úspěch není definitivní, neúspěch
není osudný, důležitá je odvaha
pokračovat.“
Přeji Vám všem ať „pokračujete“
a krásný rok V NOVÉM…

Milan Pešek

ředitel společnosti
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Jiří Švihálek

Příběh našeho klienta
Jiří Švihálek k nám dochází od
poloviny prosince roku 2019.
Pracuje jako marketingový
specialista v pardubické firmě
Retia, která vyrábí radarovou
techniku.
Jirka se k nám na sociální
rehabilitaci dostal po
motonehodě, která ho v létě
2019 připravila o pravou nohu.
Nehoda ho na několik měsíců
upoutala na lůžko.
Potom, co se doslechl
o organizaci KŘIŽOVATKA,
následovala rehabilitace u nás
a postupná adaptace na novou
životní situaci.

Pro více informací navštivte naše weby
www.krizovatka-hc.cz, www.novakrizovatka.cz
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Kolegové o něm říkají, že je to
„správňák“ s literárním talentem.
Můžete ho znát jako autora
úspěšného blogu Pacholek.com,
ve kterém píše o jeho nečekané
situaci. V roce 2020 byl jeho blog
vydán v knižní verzi s názvem
„Deník jednonožce“, kde popisuje
příběh návratu do života po
vážné dopravní nehodě na
motorce.
Jeho blog se dostal do užšího
výběru na prestižní literární
cenu Magnesia Litera v kategorii

„Magnesia blog roku“, kterou
vyhrál.
Jiří je velice aktivní a společenský
člověk, který má rád sport,
a snaží se o co nejrychlejší návrat
do běžného života.
Ze začátku k nám dojížděl
dvakrát týdně. Nyní už je
soběstačnější a samostatnější,
stačí mu návštěva sociální
rehabilitace již jen jednou
do týdne. Rehabilitace mu
velmi pomáhá.

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

Jirka má přiděleného svého
klíčového pracovníka, se kterým
řeší poradenství v problematice
sociálního zabezpečení.
Dále se o něj stará
ergoterapeutka, která mu
pomáhá být v maximální možné
míře soběstačným a nezávislým
ve vykonávání všedních denních,
pracovních a volnočasových
aktivit.
Jirkovým koníčkem se stal pohyb.
Na chůzi používá bionický
kolenní kloub, na běhání používá
běžeckou protézu pro rekreační
a závodní běžce.
Jeho pozitivní přístup k životu
nás v KŘIŽOVATCE všechny nabíjí
a tímto způsobem mu chceme
také poděkovat.
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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
336 9461 329 / 0800

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

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

Bc. Markéta Nývltová
Monika Dastychová

odborný pracovník – ergoterapie
odborný pracovník – masáže

Jana Přibyláková
Radka Kynclová
Mgr. Jan Horák

pracovník v sociálních službách
pracovník v sociálních službách
sociální pracovník

Mgr. Pavel Bičan
Jan Vaněk
Jaroslav Pátek

sociální pracovník
pracovník v sociálních službách
pracovník v sociálních službách

Kamila Sekyrková
Alena Šabatová

administrativní pracovník
obslužný personál

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

Poskytované služby

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

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)
Službu sociální rehabilitaci poskytujeme ambulantní
i terénní formou.
Ambulantní služby využívají uživatelé v prostorách
KŘIŽOVATKA handicap centra, o.p.s..
Terénní forma služby je poskytována individuálně
v přirozeném prostředí uživatele. Aktivity se
přizpůsobují potřebám a postižení jednotlivých
uživatelů. Může jít o krátkodobou pomoc v krizi
nebo o dlouhodobou podporu.
Hlavním cílem služby je posílit nebo udržet
soběstačnost a samostatnost uživatele. K tomu jsou
využívány hlavně různé ergoterapeutické aktivity
jako tréninky motorických schopností, nácviky
jemné motoriky a úchopů, nácviky běžných denních
činností aj.
Součástí je i poradenství v oblasti kompenzačních
pomůcek jako je výběr vozíku a jeho doplňků,
chodítka, pomůcky pro přesuny. Naše podpora
klientů směřuje nejen k jejich sebeobsluze, ale
i k rozvíjení sociálních kontaktů a zapojení do

společenského
života ve
spolupráci svrodinou
Službu
poskytujeme
ambulantně
prostorách našeho cen
a blízkými osobami.
prostředí uživatele, kde probíhá trénink každodenních
klienta.
V průběhu
služby
vždy bereme
ohled na aktuální
Cílovou skupinou
sociální
rehabilitace
jsou osoby
uživatelů.
Službu
lze využívatpostižením,
jak krátkodobě
ke zvládnutí a
s tělesným nebo
kombinovaným
které mají
zájem řešit nepříznivou
sociální
situaci a které vzhledem
dlouhodobou
podporu
u chronických
stavů. Mnohdy se
ke svémusociální
zdravotnímu
stavu
pravidelnou
čerpání
služby,
popotřebují
letech vrací
se svými aktuálními p
pomoc. Je určena pro osoby od 16 do 80 let.

V roce 2019 sociální rehabilitaci využívalo 40 osob s tělesn
V roce 2020 sociální rehabilitaci využívalo 41 osob
Čtyři
klienti ukončili smlouvu o poskytování sociálních služeb
s tělesným i kombinovaným postižením. Z toho
29 mužů a 12 žen.
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entrum denních služeb

zuje skutečnost, že v roce 2019 začala narážet na limit
Zatím jsme tuto situaci vyřešili párováním klientů na den.
esným a kombinovaným postižením od 16 do 64 let se
á udržování
anaše
posilování
návyků
a nácviků
dovedností
Tato
našeslužba
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život
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jsou
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formou
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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.
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 budou navštěvovat naši službu
je plně na rozhodnutí klientů.
Rok 2020 do služby zasáhl v podobě jejího uzavření
po dobu několika měsíců na základě nařízení
vlády č. 207 z důvodu pandemie onemocnění

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

COVID. Někteří klienti zůstávali vzhledem ke svým
diagnózám v domácí izolaci i po znovuotevření
služby. S nimi jsme nyní v kontaktu přes notebooky,
které jsme získali s podporou Výboru dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové. Tím se snažíme snížit jejich
sociální izolaci.
Službu navštěvovalo 10 klientů, z toho 7 mužů
a 3 ženy.
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Zdroj: Česká televize
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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 2020
V roce 2020 se nám podařilo
v rámci projektu získat finanční
částku od Výboru dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové na mnoho
nových rehabilitačních pomůcek.
Tyto pomůcky budou využívány
hlavně v novém objektu NOVÁ
KŘIŽOVATKA.
Dále jsme velice vděční za
Adventní koncerty České
televize, které nám umožnily
vybavit velké místnosti pro
sociální rehabilitaci (ergoterapii)
v NOVÉ KŘIŽOVATCE.
Počet klientů s tělesným či
kombinovaným postižením
služby sociální rehabilitace se
ustálil na čísle 40. Přibyli čtyři
noví klienti, kteří nás navštěvují
v pravidelných intervalech.
Všichni lidé, kteří dochází
na ergoterapii, se snaží mít

pravidelné rehabilitace a službu
vnímají pozitivně.
Náplň poskytované služby v roce
2020 nadále zůstává stejná.
Pomáháme našim klientům
řešit jejich životní situace
v běžných denních činnostech.
Naše služba je určena lidem
v širokém věkovém rozpětí, a to
dorost (16–18 let), mladí dospělí
(19–26 let), dospělí (27–64 let)
a mladší senioři (65–80 let). Ke
každému klientovi přistupujeme
individuálně, celistvým
přístupem, jelikož každý člověk
představuje bio-psychosociálně-spirituální celek
a tedy jedinečnou bytost.
Abychom mohli terapiemi
obsáhnout všechny položky,
je důležité mít rehabilitaci
intenzivní. Sociální rehabilitaci

proto ještě kombinujeme pro
vyšší efekt s masážemi nebo
motomedem. Tyto služby patří
do fakultativních služeb a klienti
si je doplácí.
V roce 2020 KŘIŽOVATKU poctila
svou návštěvou fyzioterapeutka
a ergoterapeutka, paní Zdeňka
Faltýnková, která je specialistkou
na spinální problematiku.
Odprezentovala přednášku
o správném sezení na vozíku.
S ní také přijel, v rámci
spolupráce na vývoji podsedáků,
pan Kříž z firmy Kury ze
Zdechovic. Představil nám nový
vozík a podsedák.
Klienti si v rámci konzultace
s paní Faltýnkovou mohli nechat
změřit svůj sed na vozíku a také
nechat zkontrolovat stav sedu.
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Letos se tým sociální
rehabilitace nezúčastnil žádného
zážitkového semináře. Účast
týmu dominovala však na
akci RETROMĚSTEČKO, kde
ergoterapeutky učili kolemjdoucí,
kteří projevili zájem, jak pomoci
svým babičkám či dědečkům,
a osobám s postižením
s přesunem z vozíku na židli
a zpět a jak předcházet pádům.
Dále učili jízdu na vozíku. Zájemci
si mohli vyzkoušet i volnočasové
aktivity na vozíku (Mölkky,
minigolf).
V roce 2020 v KŘIŽOVATCE
v sociální rehabilitaci absolvovaly
praxi 4 studentky Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně
z oboru ergoterapie i studentka
královehradecké univerzity
z oboru speciální pedagogiky.

Markéta Nývltová s kolegyní
Monikou Dastychovou se
zúčastnily zaškolení na používání
lymfatického přístroje Pneuven
Bevuk 4.14., které se konalo
v Praze. Přístroj Pneuven
je využíván jako doplněk
k rehabilitaci a patří mezi
fakultativní služby.
V ergoterapii využíváme
různé techniky na rozvolnění
zkrácených struktur, pasivní
i aktivní cvičení. S klienty se
snažíme najít jejich bariéry, které
společně odbouráváme a oni tak
mohou plně zvládnout běžné,
všední činnosti ve svém denním
životě.
Příkladem může být stravování
(jedení a pítí), které se skládá
z mnoha úkonů. Od vyndání
potravin z ledničky, udržení nože

Pro více informací navštivte naše weby
www.krizovatka-hc.cz, www.novakrizovatka.cz
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až třeba po schopnost namazat
si chleba. Klient potřebuje být
schopný udržet sklenici a napít
se.
Dalšími oblastmi je osobní
hygiena, přesuny, mobilita,
oblékání, nakupování, péče
o domácnost a jiné.
Tyto činnosti jsou pro zdravou
populaci snadno zvládnutelné.
V těchto oblastech života se
snažíme naše klienty plně
podporovat.
I v letošním roce se na nás
obraceli zájemci o poradenství
ohledně kompenzačních
pomůcek. Byli to především
uživatelé, kteří uvažovali
o pořízení mechanicého či
elektrického vozíku. Dále chtěli
poradit při koupi podavače nebo
polohovacích pomůcek.

KŘIŽOVATKA
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Masáže
Masáže si v naší organizaci
získaly stálé místo jako vhodné
doplnění sociální terapie.
Na rozdíl od použití měkkých
technik před cvičením, kde se
řeší pouze lokální část, masáž
umožňuje prokrvení ucelených
partií člověka, jako jsou např.
oblast šíje a krku, zad a hýždí, kde
dochází k největším blokádám.
V našem pojetí základní masáže
se snažíme v rámci ¾ hodinové
masáže ošetřit i horní končetiny.
Je to z důvodu cílové skupiny naší
organizace, kdy jsou ruce velmi
namáhanou částí při pohybech
člověka na vozíčku. Zrovna
tak postihuje horní končetiny

paretické postižení při mozkové
obrně anebo po mozkové cévní
příhodě.

Masáže jsou v naší organizaci
nabízené i jako benefit pro
zaměstnance.

Mimo plošné masáže, se ošetřují
i spoušťové body, které jsou
stažené vlivem nadměrného
zatížení při jednotvárně
zaměřené činnosti.

Vždyť v Centru denních služeb je
poskytována i přímá péče, u které
někdy dochází k nárazovému
prudkému nevyváženému stažení
svalů v oblasti bederní páteře,
což se může projevit bolestí.
Ta často vhodným pohybem
odeznívá. Bohužel, někdy může
dojít až k tzv. ústřelu. V době
největší bolesti se masáže
nedoporučují. Doporučuje se
klid a suché teplo, nejlépe až
zapocení. Vhodné jsou hřejivé
polštářky a náplasti. Dle mé
zkušenosti můžou pomoci
i správně prováděné obklady
dle Preissnitze
(https://www.priessnitzuvzabal.cz
/priessnitzuv-zabal/). Střídáním
studena a tepla dochází

Ke svalovému přetížení vlivem
jízdy na vozíku a přesunů
anebo vlivem práce na počítači
se v poslední době přidává
jednostranné postižení krční
páteře vlivem telefonování
a držení mobilu stále v té samé
ruce při prohlížení anebo psaní
zpráv zvláště v pozici bez opory
předloktí.

Kontaktní informace
+420 466 301 684 / +420 774 467 777
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k vasokonstrikci (zúžení) cév a tím
k lepšímu vyplavení zánětlivých
částí a poté vlivem tepla dochází
k opětovnému rozšíření cév
a lepšímu prokrvení a tím
i uvolnění stažené části a lepší
výživě postižené oblasti.
Dlouhodobé ležení se však
nedoporučuje.
Pokud bolest neodeznívá, je
vhodné navštívit lékaře. Po
odeznění bolesti už může
nastoupit masáž, která by se
měla z preventivních důvodů
absolvovat cca jednou za
3–6 týdnů. Masáž by měla
být doplněna vhodným
a pravidelným cvičením, které
pomůže nastolit svalovou
stabilitu a rovnováhu.

Co se týče objemu masáží, došlo
v tomto roce k poklesu oproti
loňskému roku o 76 masáží, což
činí snížení zhruba o 18 %. Tento
výpadek byl způsoben hlavně
pandemií Covid19 a zvýšenou
opatrností klientů i po skončení
nouzových stavů. Někteří přestali
docházet dlouhodobě.
Doufejme, že se situace co
nejdříve navrátí do původních
kolejí. J

Pro více informací navštivte naše weby
www.krizovatka-hc.cz, www.novakrizovatka.cz
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Rok 2020 v CDS
Léta Páně (Anno Domini) 2020.
Doba, která nepřála veselí
a nevšedním zážitkům.
My v CDS jsme se snažili využít
každou chvíli, kdy jen byla šance
něco podniknout. A tak v době
rozvolnění jsme stihli navštívit
hřebčín Slatiňany. Prohlédli jsme
si stáj plemenných hřebců, stáj
klisen, kde jsou v jarních měsících
k vidění nejmladší hříbata;
kočárovnu, historickou sedlovnu
rodu Auerspergů a výcvikové
středisko.
Po náročné výpravě jsme
potřebovali nabrat nových sil,
proto jsme si zašli do MONACA.
To je restaurace, kde si naše
bříška chrochtala blahem.
V srpnu jsme zavítali na zámek
Kačina, kde jsme měli možnost

shlédnout divadelní hru ZÁHADA
ZLATÝCH MEDAILONKŮ. Tohle se
vážně povedlo.

No, a už se blížil konec roku,
kdy na nás čekalo ještě jedno
překvapení.

Nemohu opomenout, že v rámci
předtáček Adventních koncertů,
jsme byli poctěni přítomností
známého houslového virtuosa
Václava Hudečka, který tentokrát
odložil své housle a zahrál si
s námi hru MÖLKKY.

O to se zasloužil náš drahý
a všemi milovaný, dnes již bývalý,
kolega Michal Kmoch, který se
přestrojil za Ježíška a obdaroval
nás svými dary. Tímto mu ještě
jednou moc děkujeme a přejeme
mu jen a jen to nejlepší!!
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KŘIŽOVATKA v roce 2020
Výroba dekoračních předmětů
Rok 2020 měl průběh, který si nikdo neuměl
představit a omezil i mnoho našich aktivit. Přesto
se našla cesta, jak pokračovat v naší snaze přinést
příjemnou atmosféru prostřednictvím našich
dekorací k co nejvíce lidem. Prodej na našem
tradičním místě a to v jídelně POHANKA byl
z důvodu pandemie COVID omezen pouze na
podzimní. Přesto výroba jela na plné obrátky
a výrobky klientů se prodávaly před naší organizací.
Lidé si mohli zazvonit a zakoupit vše, co je zaujalo.
Velice nás potěšil obrovský zájem o výrobky a klienti,
kteří původně měli strach, zda se vše prodá, tím
byli mile překvapeni. K tomu jistě dopomohl i tzv.

samoprodej, kdy jsme dekorace nechali vystavené
24 hodin denně, a lidé házeli peníze do poštovní
schránky. Dokonce jsme prodali všechny adventní
věnce. Některé i na Štědrý den, kdy lidé, kteří nákup
do té doby nestihli, si je rychle dokoupili.
I průběh letošní výroby ovlivnila nepříznivá situace.
Hodně nám chyběla milá setkávání a popovídání si
při výrobě. Letos velkou část výrobků klienti dělali
ve svých domovech, aby nebyli ohroženi nákazou
COVID. To vedlo ke složitější logistice jak materiálu
a výrobků, ale klienti byli rádi, že i z domu mohou
pracovat a nemyslet pouze na nepříznivé zprávy,
které se na ně hrnuly ze všech stran.

Osvětové aktivity
Rok 2020 byl pro pořádání osvětových aktivit
nepříznivý. Školy měli distanční výuku, po většinu
roku byla přísná omezení počtu lidí na jednom
místě. Přesto lidé z RETROMĚSTEČKA šli do
velkého rizika a akce proběhla podle plánu. Bylo to
pro všechny milé vytržení z chmurných myšlenek.
Za slunečného počasí byli všichni příjemně naladěni
a bylo vidět, jak si všichni návštěvníci i účastníci akci
užívají. Nakonec jsme se shodli, že to byl nejlepší
ročník.
20

Aktivity byly zaměřeny na sport vozíčkářů. Kdo chtěl,
mohl si vyzkoušet zahrát minigolf či Möllky z vozíku
nebo i tradiční slalom na mechanickém vozíku.
I přes nepříznivou situaci se nás RETROMĚSTEČKO
s pomocí driftařů rozhodlo finančně podpořit
částkou 10 375 Kč, která byla vybrána od
návštěvníků. K tomu se přidala i firma Jiří Ditrich,
pronájem montážních plošin, která vybrala
1 448 Kč. Peníze byli použity na vybavení nácvikové
kuchyňky pro klienty.

KŘIŽOVATKA
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Zhodnocení projektu „Směrem k Blahobytu“
Od myšlenky ke klíčům

Ani se tomu nechce věřit, že je to již šestý rok, kdy
se poprvé ťuklo do klávesnice a nastala cesta plná
srázů, stoupání, zákrut a slepých uliček.
To se rozběhl projekt „Směrem k Blahobytu“.
Projekt zaměřený na pořízení a rekonstrukci nových
prostor, jak pro KŘIŽOVATKU a její aktivity a klienty,
tak pro ostatní handicapované z Pardubic a okolí.
Byl to náš první takto velký projekt. Spousta nových
věcí a procesů. Přemýšlel jsem dlouho, jak popsat
ten tobogán, první neúspěchy, nervy jako špagáty
a pak radost ze sebemenšího posunu. Když se
poprvé koplo do země, neuvěříte, jaká to byla
úleva. Slovy by to tak nikdy nevyznělo, a proto

jsem si dovolil vypůjčit takzvaný „bláznivý“, ale za
to neskutečně přesný diagram od naší přední
architektky Evy Jiřičné. Vystihuje přesně naši cestu
k cíli, tedy novému centru. Už stojí! A zbývá jen
krůček. Pokud všechno půjde, jak má, tak od března
2021 začínáme v NOVÉ KŘIŽOVATCE.
Našim mega úspěchem s tímto projektem byla
účast na Adventních koncertech ČT. Jejich podpora
nám pomůže dosáhnout k vysněné metě.
Projekt „Směrem k Blahobytu“
č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0005900 je z větší
části financován z programu Integrovaný
regionální operační program.
21
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NOVÁ KŘIŽOVATKA
Projekty za rok 2020
Náš, již několikaletý, hlavní cíl – vznik Komunitního
centra pro osoby se zdravotním postižením
i letos podpořilo několik úspěšných projektů.
Nejvýraznější finanční podpora byla od České
televize a to vybráním našeho projektu do
Adventních koncertů.
Přesto nesmíme zapomínat i na jiné donátory.
Například ŠKODA AUTO podpořila výstavbu
parkovacích míst pro klienty u nového komunitního
centra.
Tuto aktivitu podpořil i FOXCONN vybráním
projektu do finále projektu X DAY, který pravidelně
pořádají. Do jeho průběhu však razantně vstoupila
pandemie COVIDu a proto se finále zatím
neuskutečnilo.
Nadace Jedličkova ústavu nám
pomohla financovat přesun terapeutického

Pro více informací navštivte naše weby
www.krizovatka-hc.cz, www.novakrizovatka.cz
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přístroje Redcord do nového sídla, kde na nás již
netrpělivě čeká.
ČSOB pomohla s financováním nácvikové kuchyňky
pro naše klienty.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové,
který nám spolufinancoval zřízení nové vodovodní
přípojky.
Nesmíme zapomínat ani na mnoho drobných
dárců, kteří nám přispěli na sbírkový účet. Mnohdy
to byly opravdu symbolické částky, které nám však
dávaly sílu jít dál, protože ukazovaly, že mnoha
lidem se náš projekt líbí.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nás
také podpořil nákupem notebooků pro on-line
kontakt s klienty z Centra denních služeb, z nichž
mnozí musí být v nynější situaci doma v izolaci.
Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové
také oslovili studenti Střední zdravotnické školy
Pardubice, prostřednictvím projektu Daruj srdce

KŘIŽOVATKA

handicap centrum, o.p.s.

a získali pro naše klienty nové pomůcky pro různé
balanční cvičení, které jim pomáhá s nácvikem
správné chůze, s úpravou sedu ve vozíku a při
sebeobslužné činnosti.
Nesmím ani zapomenout na kamarády, kteří nás
dlouhodobě podporují a dokáží nás mile překvapit.
Například náš bývalý kolega Michal přinesl klientům
jako vánoční dárek několik nových společenských her.
Přicházeli také lidé z okolí našeho sídla a nabízeli
nám materiál na výrobu dekorací, které zhotovují
naši klienti. Tyto dekorace pak prodáváme a sami
klienti si vyberou, na co se tyto peníze použijí.
Takovýchto drobných, ale pro nás velmi milých
a motivujících gest, bylo v loňském roce hodně
a nelze zcela všechny vyjmenovat.
Proto na závěr mohu pouze říci, DĚKUJEME.
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RYBAŘENÍ
bez hranic 2020

RYBAŘENÍ BEZ HRANIC 2020
Rybaření se neslo ve znamení
mnoha změn v termínech konání.
Covid-19 totiž ovlivňuje životy nás
všech. Nakonec se tedy v sobotu
29. srpna v Lázních Bohdaneč
na rybníku Bašta rybářské klání
konalo.
Rybaření bylo rozděleno na dva
dvouhodinové poločasy a každý
poločas se chytalo na jiném
stanovišti, které si rybáři předem
vylosovali. Závodů se zúčastnilo
třináct dvojic (vždy jeden rybář
asistent a jeden vozíčkář).
Chytalo se na dva pruty a na vše
dohlíželi tři rozhodčí z ČESKÉHO
RYBÁŘSKÉHO SVAZU
PŘELOUČ a jeden zkušený rybář
dobrovolník.
Od osmé hodiny ranní začali
zaměstnanci KŘIŽOVATKY a také
několik rybářů stavět stany,

24

vyvěšovat informační tabule
a celkově se připravovat na
příjezd účastníků sportovního
rybaření. Setkání bylo
naplánováno na devátou
hodinu a tentokrát přišli všichni
včas. Poklonu a obdiv zaslouží
tým, který přijel až z dalekých
Karlových Varů. Po krátkém
vzájemném seznámení byla
stručně vysvětlena pravidla
a každá dvojice si vylosovala
místo pro první i druhý poločas.
Předpověď počasí byla špatná
a podle ní mělo celý den pršet.
Svatý Petr, patron všech rybářů,
však zařídil odklad a dovolil nám,
abychom závody absolvovali
v relativním suchu. 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
rybářských dvojic, pohodová
atmosféra, relativně dobré
počasí, vyuzené klobásy, prostě
pohoda a i ryby tento ročník
začaly brát. První ryba byla
vylovena už po třech minutách
od zahájení závodů.
Pár, který vyhrál, vylovil z rybníka
devět kaprů. Všechny ryby byly
podle pravidel po změření
a ošetření vráceny zpět vodě.
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. Celkem bylo
uloveno 37 kaprů.

KŘIŽOVATKA

handicap centrum, o.p.s.

Stupně vítězů obsadili:
◗

Horák J., Kaplan Z.
385 bodů

◗

Liška P., Kantůrek J.
358 bodů

◗

Horský P., Kynclová R.
204 bodů

Hlavním vítězem RYBAŘENÍ BEZ
HRANIC 2020 se tedy stal tým
Jan Horák a Zdeněk Kaplan.
Největší (nejdelší) rybu, která
měla úctyhodných 57 cm,
ulovila dvojice Petr Horský
a Radka Kynclová.
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: KONTO
BARIÉRY, PACKWAY, SABE,
UFO FISHING, CARP INFERNO,

panu Královi a předsedovi
panu Kratochvílovi za možnost
tuto akci na rybníku Bašta

ČOKOLÁDOVNA BAJER,
ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ
FRANCOUZ, RÁDIO BEAT,
MĚSTSKÁ POLICIE PARDUBICE
a MEDICCO.

zorganizovat i za poskytnutí
potřebného zázemí.

Poděkování patří také
zaměstnancům centra
KŘIŽOVATKA i rybářům,
kamarádům Martinovi
Polákovi a Radimu
Hláskovi, bez jejichž
pomoci by se celá akce
nemohla uskutečnit.

PETRŮV ZDAR a budeme se opět
těšit na příští RYBAŘENÍ BEZ
HRANIC.

Zvláštní poděkování patří
ČESKÉMU RYBÁŘSKÉMU
SVAZU PŘELOUČ, jmenovitě

Kontaktní informace
+420 466 301 684 / +420 774 467 777
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Hospodaření společnosti v roce 2020
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. o.p.s.
K Blahobytu 1763
Pardubice
530 02

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

22690069

a

b

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

c

1

Stav k posled. dni
účetního období
2

Součet A.I. až A.IV.

1

11 844

23 348

Součet A.II.1. až A.II.10.

20

12 060

23 575
323

A. II. 4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

(022)

13

397

A. II. 8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

17

10

10

A. II. 9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

18

11 653

23 242

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Součet A.IV.1. až A.IV.11.

40

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

-216

-227

(082)
Součet B.I. až B.IV.

35

-216

-227

41

1 228

939

Součet B.I.1. až B.I.9.

51

70

70

(314)

50

70

70

Součet B.II.1. až B.II.19.

71

420

216
13

B. II. 1.

Odběratelé

(311)

52

13

B. II. 11.

Ostatní daně a poplatky

(345)

62

1

B. II. 17.

Jiné pohledávky

(378)

68

406

203

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

Součet B.III.1. až B.III.7.

80

724

353

B. III. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

(211)

72

92

128

B. III. 3.

Peněžní prostředky na účtech

(221)

74

632

225

B. IV.

Jiná aktiva celkem

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

84

14

300

B. IV. 1.

Náklady příštích období

(381)

81

5

19

B. IV. 2.

Příjmy příštích období

(385)

82

9

281

Součet A. až B.

85

13 072

24 287

Aktiva celkem
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číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

Označení

KŘIŽOVATKA

handicap centrum, o.p.s.

Hospodaření společnosti v roce 2020
číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

PASIVA

Označení
a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.

c

Stav k posled. dni
účetního období

3

4

Součet A.I. až A.II.

86

9 193

10 009

Součet A.I.1. až A.I.3.

90

9 055

9 342

Vlastní jmění

(901)

87

9 009

9 267

A. I. 2.

Fondy

(911)

88

46

75

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

Součet A.II.1 až A.II.3.

94

138

667
554

A. II. 1.

Účet výsledku hospodaření

(963)

91

x

A. II. 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(931)

92

241

x

A. II. 3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(932)

93

-103

113

B.

Cizí zdroje celkem

14 278

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. II. 1.

Dlouhodobé úvěry

B. II. 6.

Dohadné účty pasivní

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

Součet B.I. až B.IV.

95

3 879

Součet B.II.1. až B.II.7.

105

2 095

11 281

(951)

98

2 034

11 191

(389)

103

61

90

Součet B.III.1. až B.III.23.

129

1 330

2 794
1 412

B. III. 1.

Dodavatelé

(321)

106

18

B. III. 4.

Ostatní závazky

(325)

109

6

10

B. III. 5.

Zaměstnanci

(331)

110

249

290

B. III. 6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

111

762

753

B. III. 7.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

112

128

152

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

114

17

27

B. III. 17.

Jiné závazky

(379)

122

150

150

B. IV.

Jiná pasiva celkem

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

133

454

203

B. IV. 1.

Výdaje příštích období

(383)

130

48

B. IV. 2.

Výnosy příštích období

(384)

131

406

203

Součet A. až B.

134

13 072

24 287

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

29.06.2021

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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Hospodaření společnosti v roce 2020
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. o.p.s.
K Blahobytu 1763
Pardubice
530 02

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí:

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

22690069

Označení
A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A. I. 1.

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

2

792

792

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

467

467

A. I. 2.

Prodané zboží

4

1

1

A. I. 4.

Náklady na cestovné

6

12

12

A. I. 6.

Ostatní služby

A. III.

Osobní náklady

A. III. 10.
A. III. 11.
A. V.

Ostatní náklady

A. V. 16.

Součet A.I.1. až A.I.6.

8

312

312

13

4 016

4 016

Mzdové náklady

14

3 067

3 067

Zákonné sociální pojištění

15

949

949

21

46

46

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

1

1

A. V. 22.

Jiné ostatní náklady

28

45

45

A. VI.

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

29

86

86

30

86

86

A. VI. 23.

Součet A.III.10. až A.III.14.

Součet A.V.16. až A.V.22.

Náklady celkem

Součet A.I. až A.VIII.

39

4 940

4 940

B. I.

Provozní dotace

Hodnota B.I.1.

41

4 772

4 772

B. I. 1.

Provozní dotace

42

4 772

4 772

B. II.

Přijaté příspěvky

43

359

359

B. II. 3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

359

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

204

B. IV.

Ostatní výnosy

48

107

B. IV. 10.

Jiné ostatní výnosy

54

107

Součet B.II.2. až B.II.4.

Součet B.IV.5. až B.IV.10.

359
52

256
107
107

Výnosy celkem

Součet B.I. až B.V.

61

5 442

52

5 494

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

62

502

52

554

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 62 - ř. 37

63

502

52

554

Sestaveno dne:

29.06.2021

Právní forma účetní jednotky

o.p.s.
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Číslo
řádku

TEXT

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

Předmět podnikání

Pozn.:

KŘIŽOVATKA

handicap centrum, o.p.s.

Zpráva nezávislého auditora
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Zpráva nezávislého auditora

30

KŘIŽOVATKA

handicap centrum, o.p.s.

Zpráva nezávislého auditora
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Zpráva nezávislého auditora
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KŘIŽOVATKA

handicap centrum, o.p.s.

Příloha k účetní závěrce
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Příloha k účetní závěrce
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KŘIŽOVATKA

handicap centrum, o.p.s.

Příloha k účetní závěrce
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Příloha k účetní závěrce
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KŘIŽOVATKA

handicap centrum, o.p.s.

Příloha k účetní závěrce
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Příloha k účetní závěrce
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KŘIŽOVATKA

handicap centrum, o.p.s.

Sociální rehabilitace 2020
NÁKLADY A VÝNOSY SOCIÁLNÍ REHABILITACE - §70 zákona č. 108/2006 Sb.
Celkové náklady na službu v roce 2020:

2 382 762,00 Kč

Materiálové náklady

61 555,00 Kč

Energie

56 035,00 Kč

Služby

149 133,00 Kč

Ostatní naklady

10 798,00 Kč

Osobní náklady

2 105 241,00 Kč

Celkové výnosy služby v roce 2020:

2 382 762,00 Kč

Dotace Pardubický kraj (dříve MPSV)

1 299 000,00 Kč

Dotace Pardubický kraj

143 000,00 Kč

Příspěvky od úřadu práce

512 000,00 Kč

Dotace od Magistrátu města Pardubic

143 300,00 Kč

Obce

32 000,00 Kč

Obec Poběžovice u Holic

5 000,00 Kč

Obec Rohovládova Bělá

10 000,00 Kč

Město Heřmanův Městec

8 000,00 Kč

Obec Uhersko

9 000,00 Kč

Vlastntní činnosti

55 477,00 Kč

Dary a jiné zdroje

197 985,00 Kč
39
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Centrum denních služeb 2020
NÁKLADY A VÝNOSY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB - §70 zákona č. 108/2006 Sb.
Celkové náklady na službu v roce 2020:
Materiálové náklady

94 084,00 Kč

Energie

56 780,00 Kč

Služby

195 576,00 Kč

Ostatní náklady

21 486,00 Kč

Osobní náklady

1 896 609,00 Kč

Celkové výnosy služby v roce 2020:

2 264 535,00 Kč

Pardubický kraj (dříve MPSV)

1 294 000,00 Kč

Pardubický kraj

60 000,00 Kč

Úřadu práce

494 111,00 Kč

Magistrát města Pardubic

260 000,00 Kč

Úhrady od uživatelů služby

108 684,00 Kč

Dary a jiné zdroje
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2 264 535,00 Kč

47 740,00 Kč

KŘIŽOVATKA

handicap centrum, o.p.s.

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
41

„Pomáháme vyjet správným směrem“

Hlavní sponzoři

42

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:

KŘIŽOVATKA

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:
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Vladimír Hájek, Petr Kamp,
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Pavel Sekyrka, Vladimír Hájek, Petr Kamp,
Petr Macháček, Jan Banach, Roman Bok, Vladimír Jirásek,
Jarmila Pešková
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Pavel Sekyrka, Vladimír Hájek, Petr Kamp,
44Děkujeme i těmto individuálním
dárcům:
Petr Macháček, Jan
Banach, Roman Bok, Vladimír Jirásek,
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- 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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„Pomáháme vyjet správným směrem“

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kdo s námi společně prošli rokem
2020. 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 2021 poskytovány bez omezení.
Dle dosavadních informací také finance z dotací na Centrum denních služeb
a Sociální rehabilitace na rok 2021 nebudou kráceny.
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Rybaření bez hranic 2020

„Pomáháme vyjet správným směrem“
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KŘIŽOVATKA

handicap centrum, o.p.s.
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„Pomáháme vyjet správným směrem“

Kde nás najdete:
K Blahobytu 1763
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 2021 se schválením správní a dozorčí
rady.

