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Váţení přátelé, dárci, příznivci,
dovolte, abych se touto zprávou spolu s vámi ohlédla do minulého období roku 2014,
zhodnotila a vám tímto prezentovala činnost Centra.
Centrum oslavilo dvanáctileté
v Pardubickém kraji.

výročí své činnosti v oblasti sociálních sluţeb

I v roce 2014 Centrum poskytovalo tři druhy sociálních sluţeb – odborné sociální
poradenství, osobní asistenci a sociální rehabilitaci. V průběhu této zprávy vám tyto sluţby
přiblíţím a zhodnotím je.
Centrum také vyvíjelo doplňkovou činnost a ta bude rovněţ podrobněji popsána a
zhodnocena.
Na konci této zprávy připojuji ještě několik poznámek o plánech Centra a také
poděkování těm, kteří nás podporovali a to nejen finančně, ale i morálně.

Karásková Alena
ředitelka Centra

vzkaz kolektivu pracovníků Centra:

…I nadále se budeme snaţit o to, abychom naše sluţby přiblíţili co největšímu počtu
uţivatelů. Věříme, ţe se sluţbami Centra budou naši uţivatelé ještě více spokojeni a i v
následujícím roce budeme moci poskytovat podporu všem těm, kteří ji opravdu potřebují.
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*
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Centrum
pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.
Adresa ústředí: Bělehradská 389
530 09 Pardubice-Polabiny
telefon:
466 335 630
fax:
466 335 630
e-mail:
czp-pk@centrum.cz
www.stránky: www.czp-pk.cz

IČO: 265 94 625
DIČ: CZ 265 94 625
Číslo a datum registrace: Krajský soud Hradec Králové, sloţka O 385, ze dne 28.září 2013.
Bankovní spojení: GE MoneyBank, číslo účtu: 204612981/0600
Zakladatelem Centra je
Národní rada osob se zdravotním postiţením ČR, o.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
správní rada:
Radka Svatošová, předseda
Jan Uherka, člen
Jiří Vencl, člen
dozorčí rada:
Jiří Morávek, předseda
Lenka Folkeová, člen
Ladislava Morkesová, člen
statutární orgán:
Alena Karásková, ředitel
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**
POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE:

Posláním Centra je přispívat ke zkvalitňování ţivota zdravotně postiţených občanů a jejich
integraci do společnosti. Centrum vytváří ve spolupráci s členy podmínky pro rozvoj
specializovaných
činností
pro
zdravotně
postiţené
občany
a
seniory.
Centrum vyvíjí činnost bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postiţení, členství v
organizacích zdravotně postiţených, věk a situaci, zda klient jiţ je v obtíţné sociální situaci,
či je teprve takovouto situací ohroţován.
Cílem je poskytovat individuální pomoc osobám se zdravotním postiţením při zmírňování a
překonávání potíţí a překáţek, které musí v důsledku svého zdravotního postiţení překonávat.
Centrum podporuje integraci těchto osob tak, aby měly moţnost nezávisle ţít ve svém
přirozeném prostředí a mohli se plnohodnotně zapojit do běţného ţivota.

***
VIZE CENTRA
Pomáháme lidem, kteří se na své ţivotní pouti u nás zastavili, abychom jim jejich
nelehký úděl ulehčili. Jsme tímto úkolem poctěni a budeme ze sebe i nadále vydávat to
nejlepší, čeho jsme schopni.
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PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH CENTER
Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. je rozdělené do čtyř
pracovišť, které mezi sebou úzce spolupracují:

pracoviště Pardubice – sídlo organizace:
adresa:

Bělehradská 389, 530 09 Pardubice

vedoucí Centra:

Hana Jarošová

:
Web:

466 335 630
www.czp-pk.cz

pracoviště – I Pardubice
adresa:

Na Spravedlnosti 121, 530 02 Pardubice

vedoucí pracoviště:

Miroslava Hálová

:
Web:

775 693 981
www.czp-pk.cz

pracoviště Chrudim
adresa:

Revoluční 594, 537 01 Chrudim

vedoucí Centra:

Hana Jarošová

:
Web:

469 620 320
www.czp-pk.cz

pracoviště Ústí nad Orlicí
adresa:

Československé armády 1181, 562 01 Ústí n.O.

vedoucí Centra:

Eva Jiřincová

:
Web:

465 525 324
www.czp-pk.cz
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organizační struktura Centra
zakladatel
NRZP ČR

správní rada

dozorčí rada

ředitel
ekonom
manažer kvality
zástupce ředitele

právní servis
účetní servis
externí supervizor
správce počítačové sítě

SÍDLO CZP PK
PARDUBICE
(Bělehradská)

DETAŠOVANÉ
PRACOVIŠTĚ
CHRUDIM

DETAŠOVANÉ
PRACOVIŠTĚ
ÚSTÍ N/O.

Odborné
sociální
poradenství

Odborné
sociální
poradenství

Odborné
sociální
poradenství

Osobní asistence

Osobní asistence

Osobní asistence

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

Půjčovna RKP+
doplňkové činnosti

Půjčovna RKP+
doplňkové činnosti

Půjčovna RKP+
doplňkové činnosti
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Činnost krajského Centra v roce 2014:
HLAVNÍ ČINNOST:
Centrum poskytuje tři sociální sluţby, registrované podle zákona č. 108/2006 Sb:
- osobní asistenci,
- odborné sociální poradenství
- sociální rehabilitaci.

I.

Osobní asistence
Osobní asistence je terénní sluţba poskytovaná osobám, které mají sníţenou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Sluţba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném
sociálním prostředí. Osobám je asistováno při činnostech, které by vykonávaly samy, kdyby
nebyly zdravotně postiţené.
Sluţba obsahuje zejména tyto základní činnosti:
Pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně.
Pomoc při zajištění stravy.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záleţitostí.
Sluţbu poskytujeme osobám se zdravotním postiţením od 1roku.
Jednalo se především o doprovod dětí do předškolských a
školských zařízení, asistenci v místě pobytu klienta (jeho domově),
doprovod na společenské akce a podobně.
Asistence je podřízena potřebám a přání klienta nebo jeho
zákonného zástupce, případně opatrovníka.
Sluţba je určena osobám se zdravotním postiţením. Věkovou strukturu klientů
činily děti od jednoho roku věku, děti předškolního věku, mladší děti, starší děti, dorost, mladí
dospělí, dospělí, mladší senioři a senioři.
Důraz byl kladen na další vzdělávání pracovníků v oblastech zajišťujících odbornou
zdatnost, která umoţnila provádět asistenci odpovídající potřebám, věku a zdravotnímu
postiţení klienta. Koordinátor osobní asistence je neustále v úzkém kontaktu jak
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s klienty (zákonnými zástupci, případně opatrovníky), tak i s osobními asistenty. Průběţně
dohlíţí na to, aby sluţba byla poskytována ve vysoké kvalitě a vedla k co největší
spokojenosti klientů a jejich blízkých.
Sluţba osobní asistence je velmi vyhledávanou sluţbou. Dle průzkumu kvality
sluţby osobní asistence, který provádíme formou návratek s dotazy a připomínkami k námi
poskytované sluţbě, jsou uţivatelé v převáţné míře velmi spokojeni.
pracoviště
Pardubice
Chrudim
Ústí nad Orlicí
celkem

počet uţivatelů

z toho děti

z toho dospělí

48
17
42

22
5
28

26
12
14

107

55

52

Vývoj osobní asistence 2004-2014:

Zhodnocení služby Osobní asistence za rok 2014:
Sluţba osobní asistence byla v Centru nejvíce vyhledávanou sluţbou. Byly pokryty
všechny poţadavky. Stanovená kapacita byla naplněna.
Dle průzkumu kvality osobní asistence, který jsme realizovali formou návratek s
dotazníkem o spokojenosti se sluţbou, byli uţivatelé velmi spokojeni.
Dosaţení cílů a kvality sluţby jsme dosahovali neustálým proškolováním osobních asistentů a
poţadovanou kvalifikaci a praxi osobních asistentek. Individuální plány klientů byly
průběţně plněny.
Po zhodnocení individuálních plánů uţivatelů této sluţby jsme došli k závěru, ţe tato sluţba
u všech uţivatelů přispěla k posílení jejich soběstačnosti a zapojení do běţného ţivota.
Sluţba také většině uţivatelů umoţnila ţít plnohodnotný ţivot v přirozeném nebo jiném
vhodném prostředí.
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Cíle poskytované sluţby osobní asistence byly v maximální moţné míře naplněny. Osobní
asistence byla poskytována těţce zdravotně postiţeným dětem ve školských zařízeních a
v mateřských školách, dále pak v domácnostech uţivatelů.
Osobní asistenci jsme v roce 2014 poskytovali celkem 107 klientům z toho 55 dětem.
Osobní asistentky v celkovém počtu 84, poskytovaly sluţbu uţivatelům v jejich domácím
prostředí a to v v Pardubicích, Lázních Bohdaneč, Rybitví, Doubravici, Svítkově, Vápnu u
Přelouče - Sopřeči, Rábech, Luţi, Starém Hradišti, Rohovládové Bělé, Přelouči, Cholticích,
Rosicích nad Labem, Ohrazenicích, Srchu, Holicích v Čechách. Ostatní osobní asistentky
asistovaly v mateřských školách v Pardubicích, Speciální škole Svítání v Pardubicích,
Dětském rehabilitačním centru v Pardubicích, Gymnáziu a Vysoké škole v Pardubicích,
Střední odborné škole Rybitví, Chrudimi, Hrochově Týnci, Markovicích, Chrasti u
Chrudimi, Vysokém Mýtu, Nasavrkách, Chuchli, v Základní škole v Chrudimi, Dětském
domově Přestavlky, ve Speciálních základních školách, na internátu v Ústí nad Orlicí,
v Mateřských školkách a základních školách, kde byly zdravotně postiţené děti integrovány
mezi děti zdravé.
Osobní asistence byla podpořena MPSV, Krajským úřadem Pardubického kraje,
magistrátem města Pardubic, městem Ústí nad Orlicí, a příspěvky uţivatelů.

II.

Odborné sociální poradenství
V rámci této sluţby jsme nabízeli a poskytovali zejména:

poradenství a informace ohledně dávek
a příspěvků,
pomoc při výběru vhodné sociální sluţby,
zprostředkování kontaktů s odborníky,
konzultace s právníkem,
informace o moţnostech vzdělávání,
rekvalifikace nebo pracovního uplatnění,
informace, jakým způsobem lze řešit nepříznivou
sociální situaci – právní aspekty, návaznost
na další sluţby, popř. předání kontaktů včetně
moţnosti vyhledat si na internetu samostatně nebo za podpory
poradce příslušné informace.

Zhodnocení služby Odborné sociální poradenství za rok 2014:
Cílovou skupinu uţivatelů sluţby tvořily osoby s různými druhy zdravotního
postiţení a senioři. Poradenství bylo poskytováno i osobám blízkým uţivatelů.
Problémy, se kterými se občané na poradnu obraceli, řešili odborní pracovníci Centra
společně s uţivateli v co nejkratších lhůtách.
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Řešení problému obvykle spočívalo ve zprostředkování navazujících sluţeb např. ve
spolupráci s organizacemi nabízejícími volnočasové aktivity nebo sluţby pro osoby se
zdravotním postiţením, pomoci při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záleţitostí (např. jednání s úřady, lékaři), při získávání dávek sociálního
zabezpečení apod.
Uţivatelé měli rovněţ moţnost bezplatně vyuţívat internet v Pardubickém,
Chrudimském a Ústecko-Orlickém Centru za účelem vyhledání příslušných informací, a to
samostatně nebo za asistence poradce.
pracoviště-poradna
Pardubice
Chrudim
Ústí nad Orlicí
celkem

počet uţivatelů

intervence

kontakty

679
653
329

301
268
166

577
697
323

1 661

735

1 597

Kromě výše uvedených činností od nás uţivatelé získávali aktuální informace
o bezbariérových přístupech do jednotlivých budov a objektů, informace z oblasti procesu
komunitního plánování, informace o společenských, sportovních a kulturních akcích
v Pardubickém, Chrudimském a Orlicko-Ústeckém regionu nebo základní informace a
kontakty na činnost různých neziskových organizací, svazů a sdruţení s cílovou skupinou
osob se zdravotním postiţením.
Odborné sociální poradenství bylo podpořeno MPSV, Krajským úřadem Pardubického
kraje, městem Ústí nad Orlicí.

III.

Sociální rehabilitace
Hlavním cílem sociální rehabilitace je navázání nebo
udrţení společenských vztahů.
Zapojení uţivatelů do běţného ţivota a v maximálně
moţné míře rozvinuté jejich sebevzdělávání a osobnostní
růst.
V rámci sluţby sociální rehabilitace v roce 2013 nabídlo Centrum v Pardubicích, Chrudimi a
Ústí nad Orlicí svým uţivatelům Internetové učebny pro osoby se zdravotním postiţením,
v Pardubicích pak Kurz anglického jazyka pro osoby se zdravotním postiţením a
Pracovní rehabilitaci – Klubíček.
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Interpretace statistických údajů Sociální rehabilitace v roce 2014:
Pracoviště

Pardubice
Chrudim
Ústí n. O.
Celkem

Počet
uţivatelů

Počet
návštěv

Počet
hodin

Angličtina

Klubíček

počet
uţivatelů

počet
uţivatelů

Znaková
řeč
počet
uţivatelů

Plavání

Doprovody

počet
uţivatelů

počet uţivatelů

PC
školení
počet
uţivatelů

112
70
88

2 258
773
812

3430
895
1080

7
-

20
26
-

2

27

1
1
0

59
31
26

270

3843

5405

7

46

2

27

2

116

- Internetová učebna pro osoby se zdravotním postiţením
Internetová učebna přispívá k vyrovnávání příleţitostí pro osoby se zdravotním postiţením v
oblasti přístupu k získávání informací, komunikace a usnadnění začleňování do společnosti
pomocí zvýšení jejich schopností a dovedností.
Uţivatelům tím pomáhá především zvyšovat jejich šance při uplatnění na trhu práce.
Internetová učebna nabízí individuální přístup k jednotlivým uţivatelům podle jejich
potřeb.
Uţivatelé Internetové učebny mají moţnost naučit se
základní dovednosti a znalosti práce na PC (Internet, Word,
Excel, PowerPoint) nebo si tyto dovednosti prohloubit a
zdokonalit.
Cílovou skupinou sluţby sociální rehabilitace jsou osoby
se zdravotním postiţením v produktivním věku a
senioři.
Sociální sluţba Internetová učebna pro osoby se zdravotním
postiţením byla poskytována kaţdý pracovní den od 8 do
16 hodin.
Uţivatelé měli k dispozici celkem šest PC sestav v Pardubickém Centru, tři v Chrudimském a
čtyři v Orlicko-Ústeckém.

- Kurz anglického jazyka pro osoby se zdravotním postiţením
Kurz anglického jazyka je vzdělávací a aktivizační činností, která
upevňuje a rozvíjí dosavadní schopnosti a znalosti uţivatelů a
rozšiřuje jejich moţnosti získání nebo udrţení vhodného pracovního
místa či jiného společenského uplatnění.
Posiluje konkurenceschopnost dospělých s různým zdravotním
postiţením, umoţňuje jim rozvoj komunikace vzájemnými
diskusemi nejen nad učební látkou, ale i povídáním o svých
zájmech a problémech.
Kurz anglického jazyka pro osoby se zdravotním postiţením v roce
2014 probíhal kaţdé pondělí od 15 do 16 hodin, mimo prázdninové
měsíce.
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- Pracovní rehabilitace – Klubíček
Klubíček pro osoby se zdravotním postiţením a seniory je aktivizační činnost, jejímţ cílem je
umoţnit pravidelná setkávání těchto osob v provozní místnosti pardubického pracoviště.
V rámci této činnosti si mohou uţivatelé nejen spolu popovídat a občerstvit se, ale i vyzkoušet
ruční výrobu různých dekorativních či dárkových předmětů. Tato sluţba byla poskytnuta
celkem 46 osobám se zdravotním postiţením. Tyto aktivizační činnosti prohlubují fantazii
uţivatelů, upevňují společenské vztahy a uţivatelům je umoţněno proţívat radost z vlastní
tvorby. Součástí některých sezení je hudební či filmová produkce.

- Plavání
V roce 2014 v Orlicko-Ústeckém bazénu probíhalo plavání, osmkrát po dvou hodinách. Bylo
zaznamenáno celkem 339 návštěv celkového počtu 27
osob se zdravotním postiţením a seniorů.
Byly to osoby jednak ţijící v domácím prostředí, jednak
uţivatelů Domova pod hradem Ţampach, Stacionáře Ústí
nad Orlicí a členové Svazu tělesně postiţených
z Lanškrouna, Vysokého Mýta a Brandýsa nad Orlicí.
Zúčastnění měli moţnost si zaplavat v bazénu, navštívit
saunu a vířivku a uţít si jízdy na tobogánu.
Součástí programu byly lekce pod vedením instruktorky a
na čtyřech setkáních měli moţnost odpočinku v relaxační
zóně.

- Znaková řeč
tato sluţba byla v roce 2014 ve fázi počátečního rozvoje. Potřeba komunikace se sluchově
postiţenými občany je nezbytná, proto věříme, ţe tato sluţba má v budoucnosti velký
potencionál.
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Zhodnocení služby Sociální rehabilitace za rok 2014:
V roce 2014 byla sociální sluţba sociální rehabilitace poskytnuta 270 uţivatelům. Celkový
počet návštěv byl 3 843.
Sluţba byla poskytována v celkovém počtu 5 405 hodin.
Díky individuálnímu přístupu pracovníků k jednotlivým uţivatelům a školení, které bylo
„ušito přímo na míru“ kaţdému uţivateli, si naši uţivatelé zvládli sami vyhledat vhodné
pracovní místo, napsat ţivotopis, komunikovat s potencionálním zaměstnavatelem
prostřednictvím e-mailové pošty atd.
Sluţba sociální rehabilitace byla poskytnuta také 46 uţivatelům pracovní rehabilitace Klubíček. U všech uţivatelů přispěla ke zlepšení jejich komunikačních schopností a
soběstačnosti. Také jim umoţnila upevnit si přátelské vztahy a navázat nové kontakty
s ostatními lidmi se zdravotním postiţením.
Sociální rehabilitace byla podpořena MPSV, Krajským úřadem Pardubického kraje,
Magistrátem města Pardubic a Městem Ústí nad Orlicí, Krajským úřadem
Pardubického kraje.
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***
DOPLŇKOVÁ ČINNOST:
*
*
*
*
*

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
servis pro sluchově postiţené občany
provozní místnost –setkávání bez bariér
integrační setkání osob se zdravotním postiţením
dny otevřených dveří

*
PŮJČOVNA REHABILITAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
nabízela v roce 2013
k zapůjčení celkem 165 rehabilitačních a kompenzačních pomůcek z toho 43 druhů..
Tuto sluţbu vyuţilo cca 276 uţivatelů. (Mnozí opakovaně)
Nejčastěji si uţivatelé půjčovali polohovací postele, chodítka, toaletní ţidle,
mechanické vozíky, schodolezy.
Uţivatelé se podíleli na
úhradě
nákladů
(půjčovné).
Celková
částka
za
vypůjčení rehabilitačních
a
kompenzačních
pomůcek v roce 2014
činila 290.881,-Kč.

Půjčovna pomůcek pomáhala uţivatelům překlenout období, ve kterém byly vyřizovány
náleţitosti spojené s poskytnutím pomůcky
hrazené zdravotní pojišťovnou nebo s nákupem
vlastní pomůcky,
či
po úraze v rámci
rekonvalescence.
Doba zapůjčení pomůcky nebyla omezena a
uţivatel si mohl pomůcku zapůjčit podle jeho
potřeb.
Tato sluţba byla značným přínosem i pro osoby,
které pečovaly o osobu blízkou, protoţe jim
v některých pečovatelských a ošetřovatelských
úkonech usnadnila jejich nelehkou práci.
Půjčovna pomůcek započala svoji činnost v roce
2004 v Pardubickém Centru. Postupně jsme
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získávali pomůcky od dárců a nadací.
Do Pardubic přijíţděli zájemci o pomůcky i z Chrudimského regionu a tak jsme pro veliký
zájem v roce 2010 zřídili další půjčovnu v Chrudimském Centru.
I zde jsme začínali s několika pomůckami a postupně, získáváním dalších finančních
prostředků, tuto půjčovnu rozšiřujeme.
Ke konci roku 2013 byla rovněţ zřízena půjčovna v Orlicko-Ústeckém Centru. Zde se
specializujeme především na kompenzační a rehalibitační pomůcky pro děti.

Graf ukazuje kaţdoroční navyšování trţeb za půjčování pomůcek. To samo o sobě
vypovídá o úspěšnosti této činnosti.
Půjčovny byly finančně podpořeny Magistrátem města Pardubic, Nadací EOP a.s.,
Nadací J&T, Agrofert a.s., Nadace Charty 77 – konto bariéry, Conel s.r.o., Nadační fond
Nadaných – Jablonné nad Orlicí.

*
SERVIS PRO SLUCHOVĚ POSTIŢENÉ OBČANY
Centrum spolupracovalo i v roce 2014 s organizací Český klub nedoslýchavých HELP Poradenské centrum Pardubice, čímţ nadále kaţdým rokem více rozšiřuje svoje sluţby.
Patří mezi ně poradenství, servis a prodej pomůcek pro nedoslýchavé.
Odborný pracovník:
Jindřich Socha 777 164 111
otvírací hodiny pro veřejnost:
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8.00 – 15.00
8.00 – 15.00
8.00 – 14.00

pondělí:
úterý:
středa:

V roce 2014 na základě veliké poptávky tato sluţba byla poskytována nadále i
v Chrudimském Centru, kam odborný pracovník docházel kaţdý první čtvrtek v sudém
měsíci.
V Chrudimi byla sluţba poskytnuta celkem 186 uţivatelům, mnohým z nich opakovaně.
Uţivatelé nás, mimo jiné, kontaktují ohledně oprav naslouchacích
přístrojů, čištění sluchadel, tvarovek, výměně různých typů hadiček,
prodeje baterií do sluchadel, atd.
Jsme schopni zprostředkovat servis a montáţ zařízení u
uţivatelů v domácím prostředí a zajistit opravy přímo u
výrobce.
Tento typ poradenství hodnotíme jako velmi úspěšný. Ze strany
uţivatelů je o tuto sluţbu
velký zájem a sluţba má
potencionál se nadále
rozšiřovat.
Poradna se více dostává do
povědomí
místních
obyvatel, kteří uţ nemusí
za touto sluţbou dojíţdět
do Pardubic.
Osob se sluchovým postiţením bohuţel neustále
přibývá a proto bychom tuto sluţbu rádi realizovali i
nadále.
S pomocí této sluţby mohou uţivatelé překonávat kaţdodenní bariéry ve svém ţivotě a
mohou se začlenit do společenského ţivota.
Servis pro sluchově postiţené občany byl podpořen Městem Chrudim a soukromými
dárci

*
PROVOZNÍ MÍSTNOST - SETKÁVÁNÍ BEZ BARIÉR
Ţádanou sluţbou byla moţnost vyuţívání
provozní místnosti v Centru Pardubice a
Chrudimi. Místnost v Pardubicích má kapacitu
20-25 lidí, v Chrudimi 10-15 osob.
Zde se scházeli členové neziskových organizací,
svazů a sdruţení s cílovou skupinou osob se
zdravotním postiţením, jejichţ hlavní náplní
byla péče o osoby se zdravotním postiţením,
nebo organizování činnosti v jejich prospěch.
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K dispozici jim byla vybavená kuchyňská linka a bezbariérová toaleta. Dále zde mohli
vyuţívat internetovou učebnu (kopírku, skener,
tiskárnu)
Obě provozní místnosti vyuţilo celkem 20 organizací
při 243 návštěvách. Jejich členové přicházeli nebo
přijíţděli nejen z Pardubického kraje, ale v některých
případech i z celé České republiky. Nejčastěji se zde
organizace scházely za účelem pořádání schůzí,
přednášek, besed nebo z důvodu přípravy či konání
osvětových akcí.
Spolupracující neziskové organizace, kterým poskytujeme servisní sluţby v rámci tohoto
projektu:
Místní organizace Svazu tělesně postiţených v ČR – Pardubice Jih, Místní organizace Svazu
tělesně postiţených v ČR – Pardubice Sever, Český klub nedoslýchavých HELP - Poradenské
centrum Pardubice (dnes AUDIOHELP z.s.), Sdruţení pro pomoc mentálně postiţeným v ČR
– Pardubice, VIDA, Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s., Nadační fond LUNA, Klub
Parkinson – pobočka Pardubice, RESCUE PARDUBICE o.s., Klub Bechtěreviků - občanské
sdruţení, Klub nedoslýchavých, Komunitní plánování MmP - Pracovní skupina č. 1,
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, POMOCNÍK v akci o.p.s., Výuka
anglického jazyka pro osoby se zdravotním postiţením a seniory – klubová činnost, okresní
Svaz postiţených civilizačními chorobami Chrudim, okresní organizace tělesně postiţených
Chrudim, místní organizace Svazu tělesně postiţených Chrudim, Správní rada a Dozorčí rada
CZP PK.
Provozní místnost – setkávání bez bariér byla podpořena Magistrátem města Pardubice
a Městem Chrudim.

*
INTEGRAČNÍ SETKÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM
Integrační setkání osob se zdravotním postiţením bylo podpořeno v rámci komunitního
plánování Městem Ústí nad Orlicí.
V pořadí 3. ročník Integrační setkání osob se zdravotním postiţením a široké veřejnosti
nazvaný Integrační den aneb Jak se ţije s postiţením, připravila ve čtvrtek 18. září Pracovní
skupina komunitního plánování pro osoby se zdravotním postiţením.
Orlicko-Ústecké Centrum na této akci prezentovalo své sluţby a pracovnice Centra si pro děti
připravily soutěţ, ve které zúčastněné osoby měly moţnost vyzkoušet si slepecké hole, dětské
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chodítko a berle. Součástí dne byla veřejná vystoupení uţivatelů sociálních sluţeb dalších
různých organizací.

*
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ve čtvrtek 13. listopadu od 10 do 16 hodin proběhl v Pardubickém Centru Den otevřených
dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory pracoviště,
seznámit se s pracovníky, kteří jim představili poskytované sluţby a
prohlédnout si, případně vyzkoušet, rehabilitační a kompenzační
pomůcky. Připraveno bylo také drobné pohoštění včetně zábavy
prostřednictvím vyluštění kříţovky, díky které příchozí trénovali
paměť a postřeh a mohli vyhrát jednu z drobných cen. Dne
otevřených dveří se zúčastnilo 20 návštěvníků, tato akce byla
spojena s tématem dobrovolnictví. Vedoucí Dobrovolnického centra
Pardubice, o.s. Ing. Lenka Mikolášková hovořila o moţnostech
dobrovolnické činnosti pro seniory a také představila novou aktivitu
dobrovolnického centra, projekt „Mezi námi“, který je určen
aktivním seniorům. Návštěvníci vyslechli také prezentaci o
činnosti Českého klubu nedoslýchavých HELP, kterou uvedl
pan Jindřich Socha.

V Chrudimském Centru proběhl den
otevřených dveří 19. září. Otevřeno jsme
měli od 10 do 15 hodin. V programu jsme
měli
prohlídku
prostoru,
ukázku
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
moţnost vyuţití internetové učebny, malé
občerstvení a přednášku policie od 10 hodin
na téma „Prevence kriminality.“ Této akce
se zúčastnilo cca 30 osob, mezi kterými
byli naši uţivatelé, veřejnost, ale také
uţivatelé a zástupci Denního stacionáře
Jitřenka, sociálně terapeutické dílny
MOMO Chrudim a zástupci Sociálního
odboru a Komunitního plánování.

Orlicko-Ústecké Centrum 6. listopadu uspořádalo den otevřených dveří, při kterém si
návštěvníci v celkovém počtu dvaceti, mohli prohlédnout prostory pracoviště, seznámit se
s pracovnicemi, které jim představily poskytované sluţby. Návštěvníci měli také moţnost
prohlédnou, a v případě potřeby si vyzkoušet, dětské rehabilitační a kompenzační pomůcky.
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Připraveno bylo také drobné pohoštění včetně zábavy prostřednictvím vyluštění kříţovky,
díky které příchozí trénovali paměť a postřeh a mohli vyhrát jednu z drobných cen.
Návštěvníci, kteří měli zájem o další připravenou zábavu, měli moţnosti si vyzkoušet
soustředění a logické myšlení prostřednictvím připravených počítačových her.
Dny otevřených dveří podpořila firma Pardubický perník Janoš a firma Conel s.r.o.

***

HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY
V OBLASTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Spolupráce s dalšími subjekty je na dobré úrovni a aktivně probíhá. Pracovníci
Pardubického a Orlicko-Ústeckého Centra jsou zapojeni do Komunitního plánování
sociálních sluţeb.
Pravidelně probíhá setkávání pracovních skupin zástupců organizací, které pracují ve
prospěch osob se zdravotním postiţením. Centrum je členem pracovní komise sociální
rehabilitace při Úřadu práce v Ústí n.O.,

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
Osobní asistenti absolvovali vzdělávací akreditované kurzy:
Pervazivní vývojové poruchy austistického spektra
Stáţ – Péče o duševní zdraví
Interní školení – Metodika Osobní asistence
Stáţ – CEDR
Stáţ – Ranná péče
Stáţ – Český klub nedoslýchavých HELP
Konference (podpora pečujících osob)
Odborní sociální pracovníci se vzdělávali individuálně podle svých potřeb. Společně
absolvovali akreditované kurzy a vzdělání podle zákona:
Pervazivní vývojové poruchy austistického spektra
Stáţ – Péče o duševní zdraví
Interní školení – Metodika Osobní asistence
Stáţ – CEDR
Stáţ – Ranná péče
Stáţ – Český klub nedoslýchavých HELP
Konference (podpora pečujících osob)

19/26

Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.
IČO: 265 94 625

PÉČE O PRACOVNÍKY
1. lékařská péče – kaţdý zaměstnanec při nástupu do zaměstnání absolvuje vstupní
prohlídku u lékaře, se kterým má Centrum smlouvu na pracovně-lékařské sluţby za
účelem zjištění pracovní způsobilosti. V případě potřeby lékař vykovává i vyšetření
pracovníků nad rámec pravidelné lékařské prohlídky.
2. právní poradenství – kaţdému zaměstnanci je v případě potřeby zajištěno bezplatné
právní poradenství. Setkání s právníkem zajišťuje zaměstnavatel na základě dohody o
spolupráci s poradnou NRZP, která bezplatný právní servis zajišťuje.
3. supervizor – kaţdý pracovník má moţnost setkání se supervizorem kdykoliv,
v případě potřeby.

SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY,
SE KTERÝMI SPOLUPRACUJEME V SOUVISLOSTI S PREZENTACÍ NAŠÍ
ČINNOSTI
ČASOPIS PRO INTEGRACI MOSTY
Týdeník PERNŠTEJN
Helpnet - internetové noviny
Vozíčkář - internetové noviny
NEVLÁDKY. CZ Infolist
Duhové noviny - internetové noviny
Chrudimský zpravodaj
Ozvěny Slatiňan
Skutečské noviny
Hlinecké noviny
Třemošnické noviny
Chrastecké ohlasy
Portál Chrudimka
Vozíčkář
Helpnet
Infolist
Vozka
Duhové noviny
Pravidelně provádíme propagaci našich sluţeb formou letákové kampaně, vydáváme
tiskové zprávy, které bývají otištěny v denním regionálním stisku a měsíčních listech
vydávaných jednotlivými městy. Pravidelně dochází k aktualizaci informací na webových
stránkách Centra a kaţdoročně zveřejňujeme výroční zprávu.
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PLÁNY DO BUDOUCNA

Všechny poskytované sluţby chceme
prostřednictvím těchto dílčích cílů:

zachovat, dále je rozvíjet a zkvalitňovat

Osobní asistence
- Pořídit automobil, který bude slouţit k zajištění sluţby – jednání se zájemcem o sluţbu,
individuální plánování, hodnocení poskytování sluţby v přirozeném prostředí uţivatele.
- Zvýšit počet uţivatelů sluţby tím, ţe budeme zajišťovat sluţbu v odlehlých lokalitách
s obtíţnou dostupností v okolí měst Ústí nad Orlicí a Chrudim.
- Zachovat cenu za sluţbu.
Sociální rehabilitace
- V Pardubicích otevřít Kurz anglického jazyka pro začátečníky.
- Sluţbu nově poskytovat terénní formou, tedy v přirozeném prostředí uţivatelů sluţeb –
domácnost, úřad, lékař apod.
- Zmodernizovat prostory učeben, instalovat nová PC, aktualizovat počítačové programy.
Odborné sociální poradenství
- Poskytovat sluţbu terénní formou v domácnostech uţivatelů, na úřadech, v lázeňských
zařízeních apod.
- Pravidelně, jednou měsíčně poskytovat sluţbu na vybraných přilehlých obcích – Choceň,
Jablonné nad Orlicí a Letohrad.
DALŠÍ ČINNOSTI:
Propagace sluţeb Centra:
- Na podzim uspořádat na všech pracovištích Den otevřených dveří.
- Kaţdý měsíc publikovat článek o některé ze sluţeb, případně o Centru, v novinách,
časopisech.
- Vydávat občasník ZDRAVÍnek.
- Účastnit se Veletrhů sociálních sluţeb v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a
v Ţamberku.
- I nadále se účastnit Komunitního plánování v Pardubicích (skupina P1 Osoby s tělesným,
smyslovým a chronickým onemocněním), v Chrudimi (Oblast péče o osoby se zdravotním
postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné)
a v Ústí nad Orlicí (skupina Osoby se zdravotním postižením).
- V rámci komunitního plánování se nově v Pardubicích zapojit do skupiny P4 Senioři,
v Ústí nad Orlicí nově do skupiny Senioři.
- I nadále být součástí pracovní skupiny Komise pro bezbariérovost při Magistrátu města
Pardubice.
- I nadále být členem pracovní rehabilitace při Úřadu práce v Ústí nad Orlicí.
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Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
- I nadále rozšiřovat půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – získávat
finanční prostředky prostřednictvím nadací, sponzorů. Obměňovat jiţ nevyhovující
pomůcky.
- Na pracovišti v Pardubicích nově nabízet pomůcky pro děti.
Provozní záleţitosti:
- Nalézt nové prostory pro Centrum v Ústí nad Orlicí.
- Rozvoj sociálního podnikání.

V neposlední řadě budeme i nadále spolupracovat s Národní radou osob se zdravotním
postiţením ČR, o. s., budeme pokračovat v poskytování poradenství pro osoby se sluchovým
postiţením a budeme zajišťovat setkávání členů neziskových organizací v provozních
místnostech v Pardubicích a Chrudimi.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali všem, kteří v roce 2014 podporovali naši činnost.
Poděkování patří především:
MPSV
Krajskému úřadu Pardubického kraje
Magistrátu města Pardubic
Městskému úřadu Chrudim
Městskému úřadu Ústí nad Orlicí
Úřadu práce Pardubice
Nadaci Agrofert, a.s.
Nadaci Charty 77 - Konto BARIÉRY
Elektrárnám Opatovice
Nadačnímu fondu J&T
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HLAVNÍ ČINNOST - 2014

NÁKLADY
501 100-501 900
502 000-502500
504 000-504100
511 100
512 100
513100
518 110-518 970
521 100-521 300
524 100-524 230
527 100-527 200
549 100-549 910
551 200

spotřeba materiálu
energie (voda, plyn, teplo)
prodané zboží
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
služby
mzdové náklady
odvody, pojištění
zákonné pojištění
jiné ostatní náklady nedaňové,
jiné
odpisy dlouhodobného majetku

137 404,10
142 145,58
0,00
0,00
16 232,00
6 464,00
836 819,17
7 102 749,00
2 260 558,00
17 702,00
56 243,90
32 408,00

10 608 725,75

VÝNOSY
602 100
602 101
644 100
649900
682 100
682200
682 400
691 300
691 400
691 500
691 700
691800
691 900

tržby z osobní asistence
tržby z prodeje služeb
úroky
jiné ostatní výnosy
přijaté příspěvky (dary)
přijaté příspěvky Connel
přijaté dary (Nechvátalová)
provozní dotace Ústí n.O.
provozní dotace Chrudim
provozní dotace Pardubice
provozní dotace MPSV
provozní dotace Pardub.kraj.
esf-IPPK-provozní dotace

zisk/ztráta před
zdaněním

2 881 290,00
26 000,00
7 880,65
284,10
5 000,00
3 000,00
4 500,00
74 700,00
20 000,00
444 000,00
5 445 000,00
1 570 000,00
0,00
10 481 654,75
127 071,00

10 608 725,75
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST – 2014

NÁKLADY
501880
501881
501882
501 883
502881-502884
504880
518880
518881
521880-521882
524880-524881
524882-524883
549880

kancelářské potřeby
kompenzační pomůcky RKP
hygienické potřeby-spotřeba
ostatní materiál
spotřeba energie
prodané zboží
ostatní služby
telefon
mzdové náklady
sociální pojištění
zdravotní pojištění
bankovní poplatky

4 140,00
150 371,00
20,00
4 180,00
27 265,50
21 075,00
64 910,57
8 762,87
68 880,00
11 018,00
3 639,00
430,99

364 692,93
zisk/ztráta před
zdaněním

258776,33

623 469,26

VÝNOSY
602 880
602 882
602 883
604880
644 180
649880
682880
682881
682882
682883
682884
691880
691 881
691 882
691 883

tržby z půjčovného
tržby za tisk
tržby za nájemné ČKN-HELP
tržby za prodej zboží
úroky
jiné ostatní výnosy
přijaté příspěvky
přijaté příspěvky-Nadace JaT
přijaté příspěvky-Nadace AGROFERT
přijaté příspěvky-pan Meloun
přijaté příspěvky (dary)
provozní dotace-město Pardubice
provoz.dotace-Pardubický kraj-plavání
provoz.dotace-město Ústí n.O-plavání
provoz.dotace-město Chrudim-sluch.p.

290 881,00
502,00
12 640,00
29 862,00
500,79
9 891,47
63 000,00
20 000,00
47 200,00
2 500,00
9 672,00
80 000,00
15 000,00
35 000,00
7 000,00
623 649,26

zisk/ztráta před
zdaněním

623 649,26
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Kompletní zpráva auditora je k dispozici v kanceláři ředitele Centra
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