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KŘIŽOVATKA
handicap centrum, o.p.s.

Úvodní slovo ředitele
Vážení přátelé a příznivci KŘIŽOVATKY,
je to již 365 dní kdy jsem 
přemýšlel, jak zhodnotit uplynulý 
rok. A je to tu opět. 365 dní 
a každý se svým způsobem 
zapsal do paměti.

Říká se, že chce-li člověk udělat 
krok musí nejprve ztratit na chvíli 
rovnováhu. Když to nejprve 
vezmu z pohledu celé společnosti 
tak k tomu prvnímu kroku 
po všech událostech minulých 
měsíců ji ještě kousek chybí 
a doufejme, že tu rovnováhu 
najde v roce letošním.

Nebudu vás zatěžovat úvahami 
o aktuální situaci, která již, nejen 
dle mého názoru, není otázkou 
COVIDOVOU. Zmíním jen jednu 
věc, která se mi vybavuje, když 
vidím nebo slyším mluvit naše 
čelní představitele a sice pasáž 
z knihy francouzského filozofa 
Michela Foucaulta – Dohlížet 
a trestat. Je v ní uvedeno, že 

epidemie je nejlepším způsobem, 
jak ovládat společnost a ta ji 
za to ještě poděkuje. A to nám 
předvedli a předvádějí plnou 
měrou. Držme si palce a snažme 
se sami. Ukažme jim, že se 
dokážeme opět semknout, 
a i bez jejich výraznějšího 
přičinění ten první krok 
dokončit.

Teď ke KŘIŽOVATCE samotné.
V roce 2021 byl úspěšně 
zakončen projekt „Směrem 
k Blahobytu“. Jeho cílem bylo 
vytvořit odpovídající komfortní 
prostředí pro poskytování 
sociálních služeb – komunitních, 
vzdělávacích a zájmových aktivit, 
jak pro osoby se zdravotním 
postižením z Pardubického 
kraje, tak pro veřejnost. Většina 
aktivit je koncipována tak, aby 
se účastníci s handicapem 
přirozeně potkávali se zdravými 
lidmi a naopak. Nenuceně se tím 

postupně bude naplňovat další – 
neméně důležitý – cíl centra, a to 
osvěta o životě lidí s handicapem.

V únoru proběhla kolaudace 
a v dubnu zahájení provozu 
v NOVÉM. Každý projekt je svým 
způsobem živý organismus, což 
se ukázalo v prvních měsících 
provozu „porodními bolestmi“ 
– zatékání střechou, stavební 
nedodělky, aj. … Novorozenec 
se hned také ukázal jako 
pěkný nenasyta. No snad jsme 
z nejhoršího venku a hurá 
do aktivit.

Prací na projektu NOVÁ 
KŘIŽOVATKA jsme získali mnoho 
neocenitelných zkušenosti. Co 
nás také moc potěšilo – to bylo 
uznání klientů a laické i odborné 
veřejnosti. Obě tyto věci nám 
pomohly zahnat pochybnosti 
a dodaly nám sebevědomí udělat 
další KROKY.
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„Pomáháme vyjet správným směrem“

HANDICAP

Co je vlastně HANDICAP?
Jeho chápání a definice jsou 
různé. Není mnohdy jasné, 
co všechno si má člověk pod 
pojmem HANDICAP představit, 
vždy záleží na tom, z jakého úhlu 
pohledu se na něj díváme, a jak 
ho vnímá člověk sám. Také zde 
hraje velkou roli prostředí a lidé 
okolo něj.

Různý HANDICAP se stal 
neodmyslitelnou součástí 
každodenního života našich 
klientů nebo třeba jen etapou 
v jejich životě. Každý ho vnímá 
jinak. V KŘIŽOVATCE se snažíme, 
aby se co nejvíce smazal rozdíl 
života s handicapem a bez 
něj. Třeba tím, že rozvíjíme 
nebo udržujeme dobrý fyzický 
a psychický stav našich klientů, 

jejich samostatnost nebo 
získávání nových zkušeností. 
Toho všeho však lze dosáhnout 
jen pokud se u nás klienti cítí 
bezpečně.

Pro zaměstnance KŘIŽOVATKY 
handicap centra, je 
nejpodstatnější poskytovat 
našim klientům kvalitní péči 
v přirozeném a příjemném 
prostředí.

BYL TO ZÁSADNÍ MILNÍK

Jak se s ním vyrovnaly naše 
služby Centrum denních služeb 
(CDS) a Sociální rehabilitace (SR)?
Začátek roku probíhal vcelku 
klidně. Zvyklí na covidové 
dusno jsme se znovu pustili 
do aktivit. Ovšem – začínal 
už být ve vzduchu pozvolna 
znát nádech změny, který sílil. 

Přicházeli také smíšené pocity. 
Po jedenácti letech budeme 
opouštět prostory, v kterých 
se odehrávala zásadní etapa 
KŘIŽOVATKY a prošla jimi 
spousta skvělých lidiček. Jedno 
mě trochu mrzí – že jsme se 
s nimi (díky situaci) nemohli 
okázaleji rozloučit. Nastala 
příprava na stěhování a během 
jednoho dne jsme byli v novém.

Od dubna 2021 jsou poskytovány 
obě služby již ve vlastních nově 
rekonstruovaných prostorách.

Je nutno zmínit, že po prvotním 
zděšení a přívalu spousty změn 
z nového NEZNÁMÉHO, se 
toho zaměstnanci zhostili dobře 
a dnes si již málokdo vzpomene, 
že něco nešlo. Na základě 
provozu v prvních měsících (již 
v novém) se služby postupně 
rozvíjeli a měnily. Navýšila se 
okamžitá kapacita a zvýšil se 
počet klientů, navštěvujících naše 
centrum.

NOVÁ KŘIŽOVATKA

Pro více informací navštivte naše weby
www.krizovatka-hc.cz, www.novakrizovatka.cz
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KŘIŽOVATKA
handicap centrum, o.p.s.

Ostatní projekty napříč službami
I přes složitou celkovou 
(nejen ekonomickou) situaci 
projekty vcelku vycházely a byly 
podpořeny několika nadacemi 
a firmami. Byly to příspěvky 
na vybavení centra NOVÁ 
KŘIŽOVATKA, nakoupení 
nových pomůcek do obou 
služeb, i odborná školení pro 
naše pracovníky. Tyto pomůcky, 
vybavení a nabyté zkušenosti 
jsme již plně zhodnotili. Nové 
prostory umožňují nepřebernou 
řadu možnosti, jak jich využít.

Chci jen podotknout, že 
ačkoliv byla situace pro lidi 
velmi náročná – jak psychicky, 
tak existenčně – byli ochotni 
podpořit DOBROU VĚC. 
Příkladem jsou Adventní koncerty 
České televize, kde lidé darovali 

historicky největší částku 
za celých 31. let trvání této akce.

Podařilo se nám začít v NOVÉ 
KŘIŽOVATCE a ustát strasti 
doby. Rok 2021 bude vnímán 
jako nový začátek KŘIŽOVATKY 
handicap centra.

Osobně mě mrzí, že 
dlouhotrvající neutěšená situace, 
spousty chaotických nařízení 
a nemožnost zahlédnout světlo 
na konci tunelu, se bohužel 
dotkla i mezilidských vztahů 
a dokázala zlomit i poměrně 
silné jedince. To se dotklo přímo 
i nás.

Vláda nám ukázala, jak věci 
nedělat a nedokázala podpořit 
ani sjednotit společnost. Ztratila 

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

respekt veřejnosti, pokud kdy 
nějaký měla. U nové vlády si 
nedělám plané iluze. 
Přesto se ukázalo a dostalo 
do povědomí dost osobností 
z různých oborů, které 
by stalo za to následovat. 
Ti mohou být už dnes morálním 
vzorem.

Věřím, že se člověk dokáže zase 
zvednout. Myslím, a dnes 
to platí víc než kdy jindy, že 
„Člověk nemusí zdolat 
zrovna horu, stačí když se 
mu v životě podaří zdolat sám 
sebe.“

Chci zde touto cestou poděkovat 
všem lidičkám, kteří za námi 
stojí, podpořili nás a podporují 
dál. Děkujeme za podporu, 
a to nejen finanční, kterou 

ředitel společnosti
Milan Pešek

nám poskytují například lidé 
z Krajského úřadu Pardubického 
kraje. I když to v této době nemají 
nijak jednoduché, nezapomínají 
na nás. A tak se s vámi zase 
na rok loučím stále optimistický 
a s úsměvem.

Co závěrem?
Někdo kdysi řekl, že štěstí 
člověka spočívá v tom, 
když skrze naši osobu učiníme 
další lidi šťastnými. Na tom určitě 
něco je.

Přeji Vám všem ať „jste 
šťastnější “ a v roce 2022 mnoho 
pozitivních věcí.
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„Pomáháme vyjet správným směrem“

Příběh našeho klienta
Adam Peška je náš dlouholetý 
klient centra denních služeb. 
Je to neskutečně úžasný 
a skromný člověk. O tom, že 
hraje bocciu jsem věděla, 
ale myslela jsem, že si jen 
pravidelně zatrénuje a sem 
tam jede na nějaký závod. 
Když jsem se v roce 2019 ptala 
jeho kamarádů proč k nám tak 
dlouho nepřišel, viděla jsem 
jejich veselé oči a sdělení, že je 
na Evropském poháru v Záhřebu 
a právě vybojoval 2. místo. To 
mně zcela šokovalo. Vůbec 
jsem do té doby netušila jak 

skvělý a úspěšný sportovec 
Adam je. Při gratulacích se 
jen drobně usmál, poděkoval 
a ptal se, co plánujeme ten den 
v centru dělat. V roce 2021 
prožil svůj nejúspěšnější rok, 
kdy vyhrál zlatou medaili 
na Paralympijských hrách 
v Tokiu.

Ahoj Adame, gratuluji ti 
k neuvěřitelnému výkonu ve finále 
paralympiády a hned se zeptám, 
kdy jsi začal hrát bocciu?
Moc děkuju. O boccie jsem se 
dozvěděl od kamarádů z Parent 

Projectu, oni jí hráli. Zkusil 
jsem ji a sedlo mi to. Myslím, že 
jsem začal ve dvanácti letech. 
Začal jsem trénovat ve Svítání 
a od začátku jsem členem TJ 
Léčebna Košumberk, kde mě 
trenér učil a naučil bocciu hrát.
V roce 2017 jsem se dostal 
do reprezentace.

Jak jsi oslavil získání zlaté medaile?
Po příletu bylo přivítání na letišti 
v Praze. Byla tam rodina, 
kamarádi, hasiči od nás ze vsi, 
lidé z Parent Projectu a další. 
Doma pak na naši počest 

Adam Peška – zlatý paralympionik
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KŘIŽOVATKA
handicap centrum, o.p.s.

uspořádali velkou oslavu 
se špalírem, kam dorazily 
stovky lidí. Bylo to moc hezké. 
A ještě bylo více uvítání, i tady 
v KŘIŽOVATCE. 

Jak tě v životě a při hraní omezuje 
tvůj handicap?
Mám svalovou dystrofii 
Duchennova typu a pohybuju 
se proto na elektrickém vozíku. 
Hýbu jen prsty a po celý den 
jsem odkázaný na pomoc 
druhých. Sám rukou ovládám jen 
elektrický vozík a myš.
Denně u sebe vozím a používám 
ventilátor na dýchání. 
A jak mě omezuje můj 
handicap? Spoustu věcí 
dělat nemůžu. S tím jsem 
se vyrovnal. Ale je prima, 
že i jako handicapovaný můžu 
sportovat.

Měl jsi někdy chuť skončit 
s bocciou?
Když jsem hrál na nějaké soutěži 
hodně špatně, tak možná chvíli, 
ale jinak ani ne. 

Jistě máš jako každý vozíčkář veselé 
příběhy z cestování?
Na jeden zážitek nezapomenu 
nikdy. V dubnu 2019 jsme letěli 
na Světový pohár do Montrealu.
Nejdřív jsme se zpožděním 
odletěli z Prahy do Londýna. 
Letiště Heathrow je obrovské, 
takže se mezi terminály jezdí 
vlakem a metrem. Tudíž 
nám ani 1 hodina a 30 minut 
nestačily na přesun na terminál, 
ze kterého 1x denně odlétá 
letadlo do Montrealu. Nevěřili 
jsme tomu, že nám to letadlo 
opravdu uletí. Ale stalo se. Měli 
jsme štěstí, že naše trenérka 
umí velmi dobře anglicky a že 
mohla s letištním personálem 
rovnocenně komunikovat. 
Výsledkem bylo to, že nás 
ubytovali v pětihvězdičkovém 
hotelu přímo na letišti, kde jsme 
se mohli vyspat do druhého dne 
a najíst se. A tím to neskončilo. 
Protože druhý den jsme let stihli 
a jako bonus tři z nás mohli 
letět 1. třídou, takže jsem cestu 
do Kanady prospal.

Jaké další sportovní cíle máš?
Tenhle rok bude MS v boccie 
v Brazílii, tak tam bych se rád 
dostal. A v roce 2024 by 
měly být LPH v Paříži, kam 
bych se chtěl kvalifikovat, 
ale to se uvidí.

Co je tvůj největší sen a proč?
Vyloženě sen asi byla ta 
paralympiáda, ale chtěl bych 
hrát bocciu co nejdéle, dokud 
budu chtít a dokud budu moct. 
Protože mě boccia moc baví.

Doporučil bys naši organizaci 
a proč?
Ano doporučil, protože se mi tam 
líbí. Setkávám se tam s kamarády. 
Je prima se pobavit, zasmát, 
zahrát si různé hry, poznávat 
Pardubice a získávat důležité, 
praktické informace pro lidi 
s handicapem.

Adame, děkuji ti za rozhovor 
a přeji ti za všechny 
z KŘIŽOVATKY, aby se ti splnili 
tvé sportovní i osobní přání.

Adam Peška – zlatý paralympionik
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Základní údaje
Název sdružení:

Sídlo společnosti:
Datum registrace:

Právní forma:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:

Správní rada:

Dozorčí rada:

Ředitel:
Telefon:

Mobil:
E-mail:

Web:

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.
K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice
18. 12. 2007 u MV ČR
Obecně prospěšná společnost
22690069
CZ22690069
336 9461 329 / 0800

Bc. Petra Macháčková
PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph. D.
Bc. Tomáš Potůček

Michal Kmoch, DiS.
Mgr. Hana Korfová
Bc. Lucie Neumann Šafková

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

O naší společnosti

VZ_KŘIŽOVATKA-hc_2021_na formátu A4.indd   8VZ_KŘIŽOVATKA-hc_2021_na formátu A4.indd   8 11.07.2022   12:4211.07.2022   12:42



9 

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.

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

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.
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To jsme my
Milan Pešek

Bc. Petra Macháčková
Michal Herda

Bc. Markéta Nývltová 
Monika Dastychová

Jana Přibyláková
Radka Kynclová
Mgr. Jan Horák

Mgr. Pavel Bičan
Jan Vaněk

Jaroslav Pátek

Miroslav Stacho
Kamila Sekyrková

Alena Šabatová

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

odborný pracovník – ergoterapie
odborný pracovník – masáže

pracovník v sociálních službách
pracovník v sociálních službách
sociální pracovník

sociální pracovník
pracovník v sociálních službách
pracovník v sociálních službách

pracovník v sociálních službách
administrativní pracovník
obslužný personál

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

Pracovní tým
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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 s rodinou 
a blízkými osobami.

Cílovou skupinou sociální rehabilitace jsou osoby 
s tělesným nebo kombinovaným postižením, které mají 
zájem řešit nepříznivou sociální situaci a které vzhledem 
ke svému zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou 
pomoc. Je určena pro osoby od 16 do 80 let.

V roce 2021 sociální rehabilitaci využívalo 43 osob 
s tělesným i kombinovaným postižením. Z toho 
31 mužů a 11 žen.

Sociální rehabilitace (SR)

Naše služby

Sociální rehabilitace 

 

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 sítí a 
zapojení do společenského života ve spolupráci s rodinou a blízkých osob. Cílovou skupinou 
sociální rehabilitace jsou 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.  

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 lze využívat jak krátkodobě ke zvládnutí aktuálních potřeb klienta, tak jako 
dlouhodobou podporu u chronických stavů. Mnohdy se k nám uživatelé, kteří ukončili 
čerpání sociální služby, po letech vrací se svými aktuálními potřebami.  

V roce 2019 sociální rehabilitaci využívalo 40 osob s tělesným i kombinovaným postižením. 
Čtyři klienti ukončili smlouvu o poskytování sociálních služeb.   

 

   
 Graf č.1 – věková skladba klientů SR                                Graf č.2 – muži/ženy SR 

 

Centrum denních služeb 

Oblíbenost této naší služby dokazuje skutečnost, že v roce 2019 začala narážet na limit 
okamžité kapacity klientů centru. Zatím jsme tuto situaci vyřešili párováním klientů na den. 
Služba je určena pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením od 16 do 64 let se 
zachovalým intelektem. Za cíl má udržování a posilování návyků a nácviků dovedností 
zvyšujících 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  
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„Pomáháme vyjet správným směrem“

Centrum denních služeb (CDS)
Služba je určena pro osoby s tělesným 
a kombinovaným postižením od 16 do 64 let 
se zachovalým intelektem. Za cíl má udržování 
a posilování návyků a nácviků dovedností 

zvyšujících soběstačnost a dovednosti potřebné 
pro samostatný život s využitím veřejně dostupných 
služeb. Služba umožňuje osobám s handicapem 
žít v přirozeném rytmu týdne složeném 

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, přátelství. Činnosti 
jsou poskytovány formou motivačních a vzdělávacích aktivit. Poskytují příležitost k působení 
určitého zážitku (vaření, sport, návštěvy muzeí aj.) nebo k pozitivní sebeprezentaci či 
navazování kontaktů. Jedná se o ambulantní typ sociální služby, která je poskytována 
za úhradu od klientů pokrývající část nákladů na provoz služby. Volba, v které dny a v jakém 
rozsahu bude navštěvovat naši službu je plně na rozhodnutí klienta. V roce 2019 službu 
využívalo 12 klientů.  

 

  
 Graf č.3 –   muži/ženy CDS                                 Graf č.4 – rozdělení klientů podle věku CDS 
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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 týkali zajištění bezbariérové dopravy, vhodného bydlení pro osoby 
s handicapem, sociálních dávek a získání potřebných finančních prostředků na různé 
kompenzační pomůcky.  
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Pro více informací navštivte naše weby
www.krizovatka-hc.cz, www.novakrizovatka.cz
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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, 
přátelství.

Činnosti jsou poskytovány formou 
motivačních a vzdělávacích aktivit.

Poskytují příležitost k působení určitého 
zážitku (vaření, sport, návštěvy muzeí 
aj.) nebo k pozitivní sebeprezentaci 
či navazování kontaktů. Jedná se 
o ambulantní typ sociální služby, která 
je poskytována za úhradu od klientů 
pokrývající část nákladů na provoz 
služby.

Volba, v které dny a v jakém rozsahu bude 
navštěvovat naši službu je plně na rozhodnutí 
klienta.

Službu v roce 2021 navštěvovalo 12 klientů, z toho 
9 mužů a 3 ženy. 

Kontaktní informace
+420 775 766 453
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„Pomáháme vyjet správným směrem“

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.

Sociální
poradenství (SP)

Pro více informací navštivte naše weby
www.krizovatka-hc.cz, www.novakrizovatka.cz
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Sociální rehabilitace – Ergoterapie v roce 2021
Pro rok 2021 se nám podařilo 
získat v rámci projektů finanční 
částky na mnoho krásných 
pomůcek pro zlepšení stávajících 
ergoterapeutických místností 
a nové místnosti s názvem 
SNOEZELEN.

Za možnost vytvořit a zrealizovat 
nový prostor děkujeme nadaci 
ČEZ, nadaci Olgy Havlové 
– VDV a firmě TESCO. Dále 
děkujeme za nové vybavení 
do ergoterapeutických místností 
nadaci Jedličkova Ústavu.

Nadace ČEZ se též zasloužila 
o možnost vzdělávání 
ergoterapeutky, která získala 
nové poznasti v oblasti 
senzorické integrace a bazální 
stimulace. Zúčastnila se 
také dvoudenního školení: 
„Komunikace s klientem 

manipulátorem“, které 
přispělo ke zkvalitnění procesu 
ergoterapeutických intervencí 
v sociální rehabilitaci. NOVÁ 
KŘIŽOVATKA tak nabyla další 
rozměrů a tím došlo k možnosti 
rozšíření kvalitních služeb pro 
klienty.

Náplň poskytované služby v roce 
2021 nadále zůstává stejná, 
i když nás opustila kolegyně 
Monika Dastychová. Pomáháme 
našim klientům s postižením 
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-
psycho-sociálně-spirituální 
celek a tedy jedinečnou bytost. 
Abychom mohli terapiemi 
obsáhnout všechny položky, 
je důležité mít rehabilitaci 
intenzivní. Sociální rehabilitace 
se kombinuje pro vyšší efekt 
ještě s motomedem. Tato služba 
patří do fakultativních služeb 
a klienti si ji doplácí.

Počet klientů s tělesným či 
kombinovaným postižením 
v službě sociální rehabilitace 
se ustálil na čísle 43. Do služby 
přišli čtyři noví klienti, kteří 
nás navštěvují v pravidelných 
intervalech. Všichni lidé se 
svým postižením, kteří dochází 
na ergoterapii se snaží mít 
pravidelné rehabilitace a službu 
vnímají pozitivně i přesto, že 
odchod kolegyně přispěl k tomu, 
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„Pomáháme vyjet správným směrem“

že naši klienti dočasně přišli 
o možnost masáží.

V roce 2021 KŘIŽOVATKU 
HC opět poctila svou 
návštěvou paní Zdeňka 
Faltýnková (fyzioterapeutka 
a ergoterapeutka), která je 
specialistkou na spinální 
problematiku. Odprezentovala 
přednášku ve spolupráci 
s firmou Riocath medicare. 
Téma se jmenovalo: „Vše okolo 
vyprazdňování močového 
měchýře a střev se zaměřením 
na neurologické pacienty 
s poruchou mobility“. Další 
přednáška, která se konala pod 
službou sociální rehabilitace, byla 
na téma individuálně upravené 
podsedáky. Tvorba je v 3D tisku.
 
Letos se tým sociální rehabilitace 
zúčastnil zážitkových seminářů 
pro školy. Účast týmu byla 
i na akci RETROMĚSTEČKO, 
kde ergoterapeutky opět 
učili kolemjdoucí, projevující 
zájem o organizaci, jak pomoci 

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 
oproti našim klientům.

V sociální rehabilitaci se snažíme 
v těchto oblastech jejich 
života jakýmkoliv způsobem 
podporovat.

Klienti se na nás obraceli 
v letošním roce 2020 
s poradenstvím ohledně 
kompenzačních pomůcek.

Byly to zejména mechanické 
a elektrické vozíky. Dále chtěli 
poradit při koupi podavače 
a polohovacích pomůcek.

svým babičkám či dědečkům, 
a také osobám s postižením 
s přesunem z vozíku na židli 
a zpět a jak předcházet pádům. 
Dále učili jízdu na vozíku. Lidé 
si též mohli vyzkoušet trénink 
grafomotoriky. Dále potrénovali 
svou povrchovou a hlubokou 
citlivost na rukách tím, že 
hmatali v „kouzelné“ krabičce 
různé předměty. Další akce se 
uskutečnila v Bohdanči, kde jsme 
zorganizovali každoroční chytání 
ryb.

V roce 2021 v KŘIŽOVATCE 
v sociální rehabilitaci absolvovaly 
praxe studentky univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně z oboru 
ergoterapie.

Techniky, metody 
a postupy ve službě sociální 
rehabilitace.
V ergoterapii využíváme 
různé techniky na rozvolnění 
zkrácených struktur, pasivní 
cvičení a aktivní cvičení. 
V ergoterapii se snažíme s klienty 
najít jejich bariéry, které společně 
odbouráváme a klienti tak mohou 
plně zvládnout činnosti ve svém 
životě. Jsou to činnosti běžného 
všedního dne. Příkladem je 
stravování se (jedení a pítí), tam 
klient potřebuje umět vyndat si 
potraviny z ledničky, udržet lžíci 
nebo si namazat chleba. Klient 
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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 u nás pokračují!
Mimo plošné masáže, se ošetřují 
i spoušťové body, které jsou 
stažené vlivem nadměrného 
zatížení při jednotvárně 
zaměřené činnosti. 

Ke svalovému přetížení vlivem 
jízdy na vozíku a přesunů 
anebo vlivem práce 
na počítači se v poslední 
době přidává jednostranné 
postižení krční páteře.

Více informací o masážích u nás Vám podá vedoucí služby Bc. Petra Macháčková
mobil: +420 775 766 453 / email: machackova@krizovatka-hc.cz
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Rok 2021 v Centru denních služeb (CDS)

Centrum denních služeb – 
služba, která je určena pro osoby 
s tělesným a kombinovaným 
postižením od 16 do 64 let se 
zachovalým intelektem.

Za cíl má udržování a posilování 
návyků a nácviků dovedností 
zvyšujících soběstačnost 
a dovednosti potřebné pro 
samostatný život s využitím 
veřejně dostupných služeb. 

Nově jsou některé aktivity 
dostupné i veřejnosti. Které to 
jsou je možné zjistit v týdenním 
programu, který pravidelně 
zveřejňujeme na našich 
webových stránkách 

https://krizovatka-hc.cz pod 
menu Program CDS.

CDS je v provozu vždy v pracovní 
dny. Přesnou otevírací dobu 
centra se opět dozvíte na našich 
webových stránkách.

Rok 2021 se nesl na vlně 
velkých změn, a to hlavně 
kvůli stěhování z adresy 
Arnošta z Pardubic 2605 kde 
byly již nevyhovující prostory 
na novou adresu K Blahobytu 
1763.

Díky tomu máme nově k dispozici 
zahradu a samozřejmě i větší 
prostory pro naše aktivity.

Klienti mají možnost rozvíjet své 
kulinářské dovednosti v nové 
nácvikové kuchyňce.

Mohli jsme také navýšit kapacitu 
našich klientů z 6 na 8.

Z nových tváří zmíním nového 
kolegu Mirka. A máme též dva 
nové klienty.

Ač nás i tento rok provázela 
pandemická situace, stihli jsme 
v rámci CDS i pár výletů.

Například Muzeum Čokolády 
v Kutné Hoře, kterou si naši 
klienti obzvláště užili jelikož 
byla včetně ochutnávky. Dále 
jsme navštívili v Holicích Africké 
muzeum Dr. Emila Holuba. 
Zůstali jsme věrní i Pardubicím 
a v Domě u Jonáše prozkoumali 
aktuální expozice. To vše nám 

Pro více informací navštivte naše weby
www.krizovatka-hc.cz, www.novakrizovatka.cz
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ulehčuje vlastní vůz s plošinou. 
Také díky tomu naše služba 
umožňuje svoz vzdálenějších 
klientů, kteří to mají s dopravou 
složitější či nemají jinou možnost 
se k nám dostat.

Na závěr by náš tým ve složení 
Michal, Jana, Radka a Mirek 
rád poděkoval našim klientům 
za jejich přízeň. 

Kontaktní informace
+420 466 301 684 / +420 774 467 777
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Výrobky klientů
Naši klienti se, v jako několika minulých letech, 
rozhodli i v roce 2021 provoz organizace podpořit 
výrobou a prodejem dekorací. Výrobky byly 
převážně zaměřeny na různé svátky jako např. 
velikonoce, dušičky, podzim a adventní výzdoba.

Do výroby se zapojili i pečující osoby šitím 
velikonočních zajíčků, vánočních ozdob a výrobou 
andílků. Letos si po změně sídla musíme najít nové 
zákazníky z okolí. Věříme, že se nám to povede 

KŘIŽOVATKA 2021

Osvětové aktivity
Rok 2021 byl značně poznamenán pandemií 
COVID 19. Převážná část tradičních osvětových akcí 
se nekonala. Přesto se nám povedlo zorganizovat 
několik zážitkových seminářů pro školy. Zde byli 
žáci a studenti vystaveni přímým důsledkům 
postižení a zkoušeli si na vlastní kůži překonávat 
problémy spjaté s životem na invalidním vozíku. 
Zážitkový seminář se skládá z několika částí. 
Nejprve jsou účastníci seznámeni s naší organizací 
a o možnostech vzniku tělesného 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, jak se stalo, že 
je na vozíku, partnerský život, trávení volného času...
 
Asi největší radost nám udělalo konání 
RETROMĚSTEČKA. Od organizátorů to byla velká 
osobní odvaha a akci i přes hrozící zákaz na základě 
vládních opatření připravili. Celou dobu svítilo 
sluníčko a lidé byli rádi, že po dlouhé době mohou 
na zajímavou akci. Tolik veselých a usměvavých lidí 
jsme dlouho neviděli. Všichni odcházeli spokojení 
a s dobrou náladou. 

a budeme v dalším roce více prodávat našim novým 
sousedům.

Někteří staří zákazníci si nás našli a zůstali nám 
věrní. To nás potěšilo a ukázalo, jak jsou dekorace 
oblíbené.

Také bychom touto cestou chtěli poděkovat zdravé 
jídelně POHANCE která nám opakovaně poskytuje 
bezplatně prostory pro prodeje.
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V roce 2021 byl ukončen náš 
dlouholetý projekt vznik 
Komunitního centra pro lidi 
se zdravotním postižením. 
Po nastěhování si všichni rychle 
zvykli a sociální služby se rozjeli 
naplno.

Přišli další nové výzvy jak stále 
zlepšovat služby pro naše klienty.

Největší výzvou bylo zahájení 
vzniku Snoezelenu pro lidi 
s tělesným handicapem. 
Ergoterapeutky s tímto nápadem 
přišli již při rekonstrukci centra 
a proto jsme nechali rychle 

provést stavební změny potřebné 
pro správné fungování místnosti. 
Byla to instalace stmívatelných 
světel a větší zatemnění oken. 
V roce 2021 nás ve vybavování 
podpořila Nadace ČEZ, Výbor 
dobré vůle a Tesco.

Díky tomu mohla proběhnout 
první etapa vybavení Snoezelenu. 
Stále nám však chybí některé 
základní prvky, ale budeme se 
snažit získat finance i v dalším 
roce.

ČEPS, a.s. nám pomohla 
vybavit novou místnost pro 

konzultace a terapeutické 
sezení s klienty. Vznikl příjemný 
prostor podporující probíhající 
aktivity. Výbor dobré vůle nás 
také podpořil dovybavením 
nácvikové kuchyně, kde 
mohou zároveň pracovat 2 až 
3 klienti s asistentem. Tím, 
že může spolupracovat více 
lidí s handicapem zároveň, si 
vzájemně pomáhají a předávají si 
své zkušenosti.

Díky podpoře Nadace 
Jedličkova ústavu jsme získali 
nové polohovací pomůcky pro 
ergoterapii. Myslíme nejen 

Projekty za rok 2021
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na klienty, ale i naše pracovníky a ti mohli díky 
Nadaci ČEZ absolvovat zajímavý kurz Komunikace 
s klientem manipulátorem, který vedla zkušená 
psycholožka. Pomohla pracovníkům nacházet 
cesty jak odhalit a jak pracovat s manipulací. 
Nesmím ani zapomenou na lidi a kamarády, 
kteří nás dlouhodobě podporují a dokážou nás 
mile překvapit. Podporují nás nejen finančně, ale 
i fyzickou pomocí, bez které bychom se neobešli. 

Pro více informací navštivte naše weby
www.krizovatka-hc.cz, www.novakrizovatka.cz
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RYBAŘENÍ BEZ HRANIC 2021
RYBAŘENÍ BEZ HRANIC 2021 
se tradičně konalo u rybníka 
Bašta v Lázních Bohdaneč a to 
v sobotu 28. srpna 2021.

Vrásky pořadatelům letošního 
rybaření dělala celková rekon-
strukce hlavní silnice v Bohdanči 
a tím i uzavřená příjezdová cesta 
k rybníku. Nakonec se podařilo 
vyjednat u Městské policie Lázně 
Bohdaneč výjimku na průjezd 
staveništěm pro účastníky rybář-
ských závodů a nic už nebránilo 
natěšeným vozíčkářům a rybá-
řům v jejich setkání.

Rybaření bylo rozděleno na dva 
dvouhodinové poločasy a každý 
poločas se chytalo na jiném 
stanovišti, které si rybáři předem 
vylosovali. Závodů se zúčastnilo 
dvanáct dvojic (vždy jeden rybář 
asistent a jeden vozíčkář).

Chytalo se na dva pruty 
a na vše dohlíželi dva rozhodčí 
z ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO 
SVAZU PŘELOUČ a jeden 
zkušený rybář dobrovolník.

Od osmé hodiny ranní začali za-
městnanci KŘIŽOVATKY a také 
několik rybářů stavět stany, vyvě-
šovat informační tabule a celkově 
se připravovat na příjezd účastní-
ků sportovního rybaření. Setkání 
bylo naplánováno na devátou 
hodinu a tentokrát přišli všichni 
včas.

Po krátkém vzájemném sezná-
mení, byla stručně vysvětlena 
pravidla a každá dvojice si vylo-
sovala místo pro první i druhý 
poločas.

Předpověď počasí nebyla opti-
mistická, ale Svatý Petr – patron 

všech rybářů však 
zařídil, abychom 
závody absolvovali 
v relativním suchu.

V 10:00 přesně zazněl 
hvizd jednoho z rozhodčích 
a mocný hlas „Start!“ zahájil 
první poločas. Dobré počasí, 
vyuzené klobásy, pohodová at-
mosféra, no, prostě dobrá nálada 
a pohoda, jen ty ryby ne a ne 
zabrat.
 
Stupně vítězů tentokrát obsadili:

◗ Sekyrkovi
 184 bodů

◗ M. Šturma, J. Kantůrek
 75 bodů

◗ E. Deméter, R. Najman
 50 bodů 

RYBAŘENÍ
bez hranic 2021
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Cenu za největší (nejdelší) rybu, 
která měla úctyhodných 53 cm, 
ulovila dvojice Miroslav Šturma, 
Jaroslav Kantůrek.

Všechny ryby byly podle pra-
videl po změření a ošetření 
vráceny zpět vodě.

Za každou ušlechtilou rybu (kapr) 
tým získal tolik bodů, kolik chy-
cená ryba měřila, tedy za každý 
centimetr 1 bod. U ryb bílých 
(karas) se počítal 1 bod za každý 
ulovený kus.

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 
již tradičním sponzorům: 
PACKWAY, SABE, UFO 

FISHING, CARP INFERNO, 
ČOKOLÁDOVNA BAJER, 
ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ 
FRANCOUZ, RÁDIO BEAT, 
ČESKÝ ROZHLAS PARDUBICE, 
MĚSTSKÁ POLICIE PARDUBICE 
a MEDICCO. 

Poděkování také patří zaměst-
nancům centra KŘIŽOVATKA 
i rybářům – kamarádům Marti-
novi Polákovi a Radimu Hlás-
kovi, bez jejichž pomoci by 
se celá akce nemohla 
uskutečnit.

Zvláštní poděkování patří ČES-
KÉMU RYBÁŘSKÉMU SVAZU 
PŘELOUČ za možnost tuto akci 
na rybníku Bašta zorganizovat 
a za poskytnutí zdarma potřeb-
ného 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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Hospodaření společnosti v roce 2021
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Hospodaření společnosti v roce 2021
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Hospodaření společnosti v roce 2021
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Hospodaření společnosti v roce 2021
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Zpráva nezávislého auditora
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Zpráva nezávislého auditora
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Zpráva nezávislého auditora
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Zpráva nezávislého auditora
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Příloha v účetní závěrce 2021
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Příloha v účetní závěrce 2021
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Příloha v účetní závěrce 2021
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Příloha v účetní závěrce 2021
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Sociální rehabilitace 2021■ (viz str. 41)

NÁKLADY A VÝNOSY SOCIÁLNÍ REHABILITACE - §70 zákona č. 108/2006 Sb.

Celkové náklady na službu v roce 2021: 2 615 600,00 Kč

Materiálové náklady 235 702,00 Kč

Energie 94 719,00 Kč

Služby 171 311,00 Kč

Ostatní náklady 2 556,00 Kč

Osobní náklady 2 111 312,00 Kč

Celkové výnosy služby v roce 2021: 2 615 600,00 Kč

Dotace Pardubický kraj (dříve MPSV) 1 305 000,00 Kč

Dotace Pardubický kraj 143 000,00 Kč

Příspěvky od Úřadu práce 512 000,00 Kč

Dotace od Magistrátu města Pardubic 64 000,00 Kč

Obce 28 000,00 Kč

  Obec Poběžovice u Holic 5 000,00 Kč

  Obec Rohovládova Bělá 10 000,00 Kč

  Město Heřmanův Městec   3 000,00 Kč

  Obec Uhersko   10 000,00 Kč

Vlastní činnosti 401 600,00 Kč

Dary a jiné zdroje 162 000,00 Kč

◗  Díky tomu že se organizace stěhovala do nových vlastní prostor které jsou větší, nově rekonstruova-
né a bylo nutné jejich dovybavení došlo ke změně a navýšení rozpočtu u služeb, materiálových nákladů 
a energii. Proto vznikly rozdíly a poměry těchto nákladových položek oproti minulým rokům.
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Sociální rehabilitace 2021■ (viz str. 41)

NÁKLADY A VÝNOSY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB - §70 zákona č. 108/2006 Sb.

Celkové náklady na službu v roce 2021: 2 681 181,00 Kč

Materiálové náklady 260 826,00 Kč

Energie 101 719,00 Kč

Služby 189 499,00 Kč

Ostatní náklady 8 449,00 Kč

Osobní náklady 2 120 688,00 Kč

Celkové výnosy služby v roce 2021: 2 681 181,00 Kč

Pardubický kraj (dříve MPSV) 1 295 000,00 Kč

Pardubický kraj 60 000,00 Kč

Úřadu práce 550 000,00 Kč

Magistrát města Pardubic 280 000,00 Kč

Úhrady od uživatelů služby 120 706,00 Kč

Dary a jiné zdroje 375 475,00 Kč

Centrum denních služeb 2021■ (viz dole)

◗  Díky tomu že se organizace stěhovala do nových vlastní prostor které jsou větší, nově rekonstruova-
né a bylo nutné jejich dovybavení došlo ke změně a navýšení rozpočtu u služeb, materiálových nákladů 
a energii. Proto vznikly rozdíly a poměry těchto nákladových položek oproti minulým rokům.

■  Rok 2021 byl opět jiný než si kdo dokázal představit. Tato situace se dotkla samozřejmě i Centra denních 
služeb, z důvodu uzavření a následného omezeni služby dle vládního nařízení. To způsobilo i snížení stavu 
zaměstnanců (OCR, N,...) došlo k rušení aktivit, dojednaných akcí, veřejných sbírek. To se odrazilo i na 
financích, platbách uživatelů a změně rozpočtu služby. Někteří nasmlouvaní sponzoři byli díky aktuální si-
tuaci nuceni závazky zrušit. I přes tyto obtíže se podařilo ORGANIZACI PŘESTĚHOVAT DO NOVÝCH PROSTOR 
A POSTUPNĚ VYBAVOVAT SLUŽBY NOVÝM ZAŘÍZENÍM.
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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

Pardubický
kraj

Heřmanův 
Městec

Ministerstvo 
práce 

a sociálních věcí

Moravany

Magistrát města 
Pardubic

Živanice

Úřad práce ČR
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Podporují nás
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Rádi bychom poděkovali všem, kdo s námi společně prošli 
rokem 2021. 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 2022 poskytovány bez omezení.

Dle dosavadních informací také finance z dotací na Centrum denních služeb 
a Sociální rehabilitace na rok 2022 nebudou kráceny. 

Poděkování
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Otevření centra NOVÁ KŘIŽOVATKA 2021
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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 2022 se schválením správní a dozorčí 
rady.
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