
 

VVVÝÝÝRRROOOČČČNNNÍÍÍ   ZZZPPPRRRÁÁÁVVVAAA      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

CCCEEENNNTTTRRRUUUMMM   PPPRRROOO   ZZZDDDRRRAAAVVVOOOTTTNNNĚĚĚ   PPPOOOSSSTTTIIIŢŢŢEEENNNÉÉÉ      

PPPAAARRRDDDUUUBBBIIICCCKKKÉÉÉHHHOOO   KKKRRRAAAJJJEEE      

222   000   111   222 



CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny 

IČO: 265 94 625 

 

2/21 

výroční zpráva 2012                                                                                     www.czp-pk.cz 

Váţení přátelé, dárci, příznivci,  

 

 dovolte, abych se spolu s vámi ohlédla do minulého období  roku 2012, zhodnotila,  a 

vám přiblíţila  činnost Centra.  

 

I v roce 2012 jsme poskytovali tři druhy sociálních sluţeb – odborné sociální poradenství, 

osobní asistenci a sociální rehabilitaci.  

 

               Občané Pardubicka a Chrudimska jiţ tradičně vyuţívali sluţeb odborného sociálního 

poradenství, jehoţ součástí je nejen prodej pomůcek pro nedoslýchavé, ale i půjčovna 

rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Obě  půjčovny se těší velké oblibě, protoţe mnoha 

klientům nebo těm, kteří o ně pečují, usnadňují jejich dočasně nebo dlouhodobě nelehkou situaci 

vyplývající ze zdravotního znevýhodnění. 

 

Také jsme  nabídli rodičům dětí s postiţením nově zřízenou půjčovnu kompenzačních pomůcek 

pro děti. Půjčovna byla zřízena v Ústí n.O., ale postupně se budou o pomůcky pro děti rozšiřovat i 

stávající půjčovny. Zde vycházíme z poptávky rodičů, kteří často potřebují větší spektrum pomůcek, 

neţ na které mají nárok, nebo je potřebují dočasně, coţ znamená, ţe je pro ně nákup zbytečný.  

 

Velmi ţádanou a navštěvovanou zůstává internetová učebna pro občany se zdravotním 

postiţením v Pardubickém a Ústecko-Orlickém Centru. Tato sociální sluţba (sociální rehabilitace) 

byla poskytována klientům zdarma, platili si pouze tisk, kopírování či skenování dokumentů (za 

symbolickou cenu). Internetová učebna v Chrudimi zůstala i přes nepříznivou situaci ve financování 

k dispozici našim klientům z důvodu jejich velkého zájmu a z důvodu, ţe se skutečně jedná o 

smysluplnou činnost. 

 

Výtvarná činnost v Pardubickém Centru pro zdravotně postiţené občany pokračovala i v roce 2012. 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky. Dále byla podpořena Nadací člověk člověku, Nadací Charty 77 a Kontem Bariéry. 

Výtvarná činnost se těšila  velkému zájmu a oblibě klientů a v některých případech i jejich blízkých, 

kteří je do Centra doprovázeli.  

Naši klienti-výtvarníci se také v roce 2012 zúčastnili soutěţe o cenu Modrého slona a opět obdrţeli 

první místo v kategorii Keramika. Jsem na ně náleţitě pyšná. 

 

Pro velký zájem o výuku anglického jazyka určenou občanům se zdravotním postiţením 

jsme v roce 2012, pod vedením lektorky, navázali na jiţ dříve uskutečňované kurzy. Tuto sluţbu 

vyuţívali především klienti, kteří si tak zvyšovali šance na získání nebo udrţení pracovního místa. 

 

…naše plány v roce 2012 … 

Plánovali jsme  rozšíření  nabídky odborného sociálního poradenství o přednášky pro 

osoby s postiţením na aktuální témata s frekvencí jedenkrát za 2 – 3 měsíce. Podařilo se nám 

uskutečnit dvě přednášky…více plánujeme v roce 2013. 

 Ve spolupráci s městem Ústí nad Orlicí nabízíme  moţnosti aktivního trávení volného času pro 

osoby se zdravotním postiţením, formou pravidelného plavání v místním krytém plaveckém bazénu.  

 

 Mnohé se nám v roce 2012  podařilo dosáhnout, mnoho nových úkolů nás čeká. Ráda bych 

na tomto místě poděkovala nejen všem pracovníkům, kteří během roku poskytovali  sociální 

sluţby, ale i organizacím, institucím a jednotlivcům, kteří nás v naší práci podporovali. 

 
                                                      

                                      
Karásková Alena 
     ředitelka  Centra 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O CENTRU 

 

 

 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ 
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 

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 u MV: VS/1-1/50 371/02-R   30.5.2002 

Bankovní spojení: GE MoneyBank, číslo účtu:204612981/0600 

 

Centrum je podle zákona č. 83/1990 v platném znění, svazem občanských sdruţení. 

 

Zřizovatelé Centra pro zdravotně postiţené Pardubického kraje: 

o Národní rada osob se  zdravotním  postiţením  ČR 

o Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 

o Svaz postiţených  civilizačními chorobami v ČR – KV 

o Svaz tělesně postiţených v ČR 

o NIPI v ČR - (Národní institut  pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České 

republiky o.s.) (dříve: Sdruţení pro ţivotní prostředí zdravotně postiţených v ČR) 

 

 

Právní existence Centra je zakotvena v základním dokumentu zřizovatele – Stanovách – 

registrovaných MVČR pod číslem jednacím VS/1-1/50 371/02-R ze dne 30.5.2002.  

  

S účinností od 1.1.2003 se CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO 

KRAJE  se sídlem Bělehradská 389, 530 09 Pardubice-Polabiny (dříve: Nábřeţí Závodu míru 1961, 

530 02Pardubice), stalo na základě dohody o právním nástupnictví, právním nástupcem Sdruţení 

zdravotně postiţených v ČR při provozování sítě detašovaných pracovišť v Pardubicích, 

Chrudimi a Ústí nad Orlicí. 

 

Nejvyšším orgánem Centra je valná hromada a tvoří ji delegovaní zástupci členů. 

Valnou hromadou je volen výkonný výbor a do čela výkonného výboru byla zvolena 

paní Ladislava Morkesová 
která byla,  spolu s ředitelkou  Alenou Karáskovou, statutárním zástupcem Centra. 

http://www.czp-pk.unas.cz/
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Revizní komise Centra: 

paní: Marcela Kovačíková – předseda RK 

         Stanislava Slezáková – člen  RK 

         Marie Berlanová        -  člen RK 

 

 

Účetnictví zpracovává firma: 

ECONOMIC, s.r.o. 

zástupce: Ing. Václav Říha a Alice Říhová 

Jungmannova 481 

538 21 Slatiňany 

 

 

Sociálně právní poradenství: 

JUDr. Josef Chvojka  

Bělehradská 389 

530 09 Pardubice-Polabiny 

 

 

Supervizor: 

PhDr. Marie Dusilová 

Bělehradská 389 

530 09 Pardubice-Polabiny 

 
 

 

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. 

 

 

 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 

má čtyři pracoviště, která mezi sebou úzce spolupracují: 

 

Sídlo Centra: 

Bělehradská 389, Pardubice  

vedoucí Centra: Hana Jarošová 

: 466 335 630, 775 693 987 

 

Detašované pracoviště Pardubice, 
Gorkého 1404, Pardubice 

vedoucí pracoviště: Miroslava Hálová 

: 775 693 981 

 

 

 

Detašované pracoviště Chrudim,  

Revoluční 594, Chrudim 

vedoucí Centra: Hana Jarošová 
: 469 620 320, 775 693 987 

 

Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí,  

Čs. armády 1181, Ústí n.O. 

vedoucí Centra: Eva Jiřincová 

: 465 525 324, 775 693 985 
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Činnost krajského Centra v roce 2012: 

 

 

HLAVNÍ ČINNOST: 

 
Centrum poskytuje tři sociální sluţby, registrované podle zákona č. 108/2006 Sb:  

 

I. - osobní asistenci,  

II. - odborné sociální poradenství  

      III. - 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 osob a při činnostech, které by vykonávaly samy, kdyby nebyly zdravotně 

postiţení. 

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 občanům se zdravotním postiţením od 1 roku. 

 
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 občanům 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 s klienty (zákonnými zástupci, 

případně opatrovníky), tak i s osobními asistenty. Průběţně dohlíţí na to, aby sluţba byla 
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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. 

 

Vývoj osobní asistence 2004-2012: 

 

 
 

 

Zhodnocení sluţby Osobní asistence za rok 2012: 

 

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.  

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 2012  poskytovali celkem 106 klientům z toho 59 

dětem.  

Osobní asistentky poskytovaly sluţbu uţivatelům  v jejich domácím prostředí a to   v  

v Pardubicích,    Starých Ţdánicích,  Draţkovicích, Starých Jesenčanech,  Starém Hradišti, 

Rohovládové Bělé, Přelouči, Břehách, Cholticích, Rohoznici, Rosicích nad Labem, Neradu, 

Holicích. 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.     
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V Chrudimi, Tuněchodech, Stojanech,  Markovicích,  Přestavlkách, Chrasti u Chrudimi, Bělé, 

Rosicích u Chrudimi. Ostatní osobní asistentky asistovaly v mateřské  škole  v Chrudimi, 

Základní škole v Chrudimi.  

Ve Speciálních základních školách a na internátu v Ústí nad Orlicí, Vysokém Mýtě a 

Lanškrouně, dále pak v Mateřských školkách, kde byly zdravotně postiţené děti integrovány 

mezi  děti zdravé. 

 

    

 

 

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 sluţby Odborné sociální poradenství  za rok 2012: 

 

 

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.  

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.  

V roce 2012 jsme poskytli poradenskou pomoc občanům v celkovém počtu 1968 

kontaktů a 880 intervencí. 

 



CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny 

IČO: 265 94 625 

 

9/21 

výroční zpráva 2012                                                                                     www.czp-pk.cz 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

Sociální rehabilitace 

Od počátku roku 2010 do ledna 2013 je sluţba sociální rehabilitace podporována  Operačním 

programem Lidské zdroje a zaměstnanost, coţ nám umoţní tento individuální projekt 

Pardubického kraje po dobu tří let plynule financovat a zajišťovat v potřebném rozsahu a 

kvalitě. 

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 2012 nabídlo Centrum Pardubice svým uţivatelům 

Internetovou učebnu pro osoby se zdravotním postiţením, Kurz anglického jazyka pro 

osoby se zdravotním postiţením a Pracovní rehabilitaci - výtvarnou činnost.   

 

 

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 
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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.  

Sociální sluţba Internetová učebna pro osoby se zdravotním postiţením byla poskytována 

kaţdý pracovní den od 8.00 do 16.00 hod. Uţivatelé měli k dispozici celkem 6 PC sestav 

v Pardubickém Centru a 4 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 2012 probíhal kaţdé pondělí od 15.00 do 16.00 hod., mimo prázdninové měsíce. 

 

Pracovní rehabilitace - výtvarná činnost 
 

Pracovní rehabilitace - výtvarná činnost pro osoby se 

zdravotním postiţením je kreativní aktivita 

zaměřená na vytváření vztahu k práci a kultuře 

dospělých s různým zdravotním postiţením.  

Probíhají v něm takové aktivity, které jsou cíleně 

zaměřené na upevňování 

motorických, psychických a 

sociálních schopností 

uţivatelů.  

 

Napomáhají tomu, aby tvůrčí činnost prohlubovala fantazii 

uţivatelů a dávala jim radostné proţitky z vlastní tvorby.  

Působí tak, aby moţnost seberealizace uţivatelů při této činnosti 

vedla postupně k získávání či udrţování jejich sebevědomí i 

nabývání jistoty při kontaktech i v jiném prostředí, neţ ve kterých 

se běţně pohybují. Pracovní rehabilitace - výtvarná činnost v roce 2012 probíhala kaţdý 

čtvrtek od 16.00 do 18.00 hod., mimo prázdninové měsíce.             Pardubická Zelená brána 

(keramika)  

 
                                                                                                                               

Výtvarná činnost byla podpořena  

Nadací Charty 77 Kontem bariéry. 

 

 

Uţivatelé CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO 

KRAJE se v rámci pracovní rehabilitace zapojili do celostátní soutěţe o Cenu MODRÉHO 

SLONA. 
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8. ročník této kulturní akce pořádalo sdruţení Artefaktum a Centrum pro zdravotně postiţené 

Libereckého kraje za podpory Ministerstva kultury ČR. 

 Slavnostní vyhlášení proběhlo 16. června v Liberecké ZOO, kde zazpíval a zahrál na 

harmoniku pan Radosta. I přes to, ţe byla tvorba náročná, uţivatelům se velice povedla a 

získali za ni čestné uznání a medaile s motivem modrého slona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zhodnocení sluţby Sociální rehabilitace za rok 2012: 

 

V roce 2012 byla sociální sluţba sociální rehabilitace poskytnuta 145 uţivatelům Internetové 

učebny. Proti roku 2011 výrazně vzrostl počet uţivatelů, kteří v daném roce vyuţili kurzu 

základní obsluhy PC z 15 % na 26 %. 50 % uţivatelů, kteří do Internetové učebny přišli 

v roce 2012 poprvé, neměli ani základní uţivatelské 

dovednosti v práci na PC. 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. Proti loňskému 

roku stoupl také počet uţivatelů, kterým se podařilo 

získat zaměstnání z 8 % na 12 %. 

 

V rámci sluţby sociální rehabilitace vyuţilo 12 uţivatelů výuku anglického jazyka pro osoby 

se zdravotním postiţením. U 60 % uţivatelů došlo v průběhu roku k začleňování do 

společenského prostředí, u 10 % byly tyto zkušenosti vyuţity k začleňování do pracovního 

prostředí. 90 % uţivatelů, si prohloubilo znalosti v anglickém jazyce především v gramatice a 

konverzaci, coţ bylo jedním z hlavních cílů kurzu.  

 

Sluţba sociální rehabilitace byla poskytnuta také 10 

uţivatelům pracovní rehabilitace - výtvarné činnosti. 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. 
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Interpretace statistických údajů v roce 2012: 

 

 

 

Počet KONTAKTŮ a INTERVENCÍ daných aktivit 

sociální rehabilitace 

  

Intervence 

 

Kontakty 
01. 01.2012 – 31. 12. 2012 3545 102 

 

 

Počet UŢIVATELŮ dané aktivity sociální rehabilitace 

 Internetová 

učebna 

Kurz anglického 

jazyka 

Pracovní 

rehabilitace – 

výtvarná činnost 

Celkem 

01. 01.2012 – 31. 

12. 2012 
145 12 10 167 

 

 

Počet HODIN strávených danou aktivitou sociální rehabilitace 

 Internetová 

učebna 

Kurz anglického 

jazyka 

Pracovní 

rehabilitace – 

výtvarná činnost 

Celkem 

01. 01.2012 – 31. 

12. 2012 
4817 243 440 5500 
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DOPLŇKOVÁ  ČINNOST: 

 
 

Centrum poskytuje tyto doplňkové činnosti: 

 

I. – půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

II. – servis pro sluchově postiţené občany 

III. -  provozní místnost – setkávání bez bariér 

IV. – plavání osob se zdravotním postiţením 

 

I.  

 

PŮJČOVNA REHABILITAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK  

 
 Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, která je součástí odborného 

sociálního poradenství, nabízela v roce 2012 k zapůjčení celkem 139 rehabilitačních a   

kompenzačních pomůcek z toho 44 druhů.. Tuto sluţbu vyuţilo cca 206 uţivatelů. (Mnozí 

opakovaně) 

 

Nejčastěji si uţivatelé půjčovali polohovací postele, chodítka, toaletní ţidle, 

mechanické vozíky, schodolezy.  
Uţivatelé se částečně  

podíleli na úhradě nákladů 

(půjčovné). 

Celková částka za 

vypůjčení rehabilitačních 

a kompenzačních 

pomůcek v roce 2012 

činila 141.224,-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. 

Pro veliký zájem jsme v roce 2010 zřídili další půjčovnu v Chrudimském Centru a 

zaznamenáváme stále větší a větší zájem uţivatelů o tuto půjčovnu.  
Začali jsme s několika pomůckami a plánujeme, zpracováváním projektů a získáváním 

finančních prostředků,  tuto půjčovnu rozšířit. 

Půjčovna byla finančně podpořena  městem Chrudim, Pardubickým krajem, MPSV a 

sponzorskými dary, včetně darů samotných uţivatelů.  
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Ke konci roku 2012 byla zřízena v Orlicko-Ústeckém Centru půjčovna rehabilitačních a 

kompenzačních pomůcek pro děti. V příštím roce plánujeme tuto půjčovnu rozšířit o 

další pomůcky a zajistit řádnou reklamu tak, aby vešla do povědomí veřejnosti. 

 

 

 
 

 

 

V roce 2012 Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek oslavila 10 let od svého 

zaloţení.  

Graf ukazuje kaţdoroční navyšování trţeb za půjčování pomůcek. To samo o sobě 

vypovídá o úspěšnosti této činnosti. 

 

 

 

 

II. 
   

 

SERVIS PRO SLUCHOVĚ POSTIŢENÉ OBČANY 

 
 

Centrum spolupracovalo i v roce 2012 s organizací Český klub 

nedoslýchavých HELP - Poradenské centrum Pardubice, čímţ 

rozšiřuje své sluţby. Patří mezi ně poradenství, servis a prodej 

pomůcek pro nedoslýchavé. 
 

Odborný pracovník:       Jindřich Socha 777 164 111 

 

pondělí:        8.00 – 15.00 

úterý:          8.00 – 15.00 

středa:         8.00 – 14.00 
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III.  

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. K dispozici jim byla vybavená kuchyňská linka 

a bezbariérová toaleta. Dále zde mohly vyuţívat internetovou učebnu (kopírku, skener, 

tiskárnu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obě 

provozní 

místnosti 

vyuţilo 

celkem 24 organizací při 374 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.  

 

 

 
 

IV. 

 

 

 PLAVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM 

  
 

V roce 2012 jsme uspořádali v Orlicko-ústeckém 

plaveckém bazénu osmkrát dvouhodinové plavání pro 

osoby se zdravotním postiţením. První setkání se 

uskutečnilo 4.9.2012 a další následovala se 14-ti denní 

pravidelností.  V rámci této akce měly osoby se 

zdravotním postiţením moţnost si zaplavat v bazénu, 
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navštívit parní kabiny a vířivku a uţít si jízdy na tobogánu.  

 

Součástí jednotlivých lekcí byly také vodní soutěţe pro děti, cvičení pod vedením 

instruktorky a na třech setkáních moţnost relaxace v relaxační zóně bazénu. Celkem se všech 

setkání zúčastnilo 349 osob s postiţením, z toho někteří opakovaně. Kaţdé setkání v průměru 

navštívilo 44 osob se zdravotním postiţením a 15 osob jako doprovod.  

 

Kromě osob s postiţením, které ţijí v domácím prostředí, se akce zúčastnily osoby 

s postiţením z pobytových zařízení. Pravidelně plavání navštěvovali uţivatelé Domova pod 

hradem Ţampach, Stacionáře Ústí nad Orlicí a Internátu Speciální základní a mateřské školy 

Ústí nad Orlicí. Plavat s námi chodili nejen lidé z Ústí nad Orlicí, ale zúčastnil se také Svaz 

tělesně postiţených z Lanškrouna, Vysokého Mýta a Brandýsa nad Orlicí. Akce tedy měla 

širší rozsah. 

 

 

 

 

 

 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 

Ve čtvrtek 20. září od 12 do 16 hodin proběhl v pardubickém Centru Den otevřených dveří. 

V jeho průběhu si návštěvníci prohlédli prostory organizace a vyslechli přednášku Hasičského 

záchranného sboru Pardubice.  

Dále zájemci zhlédli prezentaci kompenzačních pomůcek pro tělesně a sluchově postiţené. 

Dne otevřených dveří se zúčastnilo 23 návštěvníků. 

Orlicko-Ústecké Centrum uspořádalo  dvě přednášky pro osoby se zdravotním postiţením a 

seniory. První se týkala Bezpečí osob se zdravotním postiţením a seniorů při pohybu ve městě 

a druhá seznámila veřejnost s problematickou cestování osob se zdravotním postiţením 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny 

IČO: 265 94 625 

 

17/21 

výroční zpráva 2012                                                                                     www.czp-pk.cz 

 

 

 
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, Okresní organizace Svazu tělesně postiţených 

v ČR, Krajská organizace Svazu tělesně postiţených v ČR, Český klub nedoslýchavých 

HELP - Poradenské centrum Pardubice, 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, Konero, s.r.o. - Ústí nad Orlicí, Český klub nedoslýchavých Help, Komunitní 

plánování MMP - Pracovní skupina č. 1, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií,  

Okresní výbor Svazu postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. - Chrudim, Okresní 

organizace Svazu tělesně postiţených v ČR, - Chrudim, Místní organizace Svazu tělesně 

postiţených v ČR - Chrudim, Hewer, o.s., Konero, s.r.o. - Ústí nad Orlicí, Pracovní 

rehabilitace - výtvarná činnost CZP PK, Kurz anglického jazyka pro osoby se zdravotním 

postiţením CZP PK, Výkonný výbor CZP PK. 

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 

 
 

Všichni osobní asistenti absolvovali vzdělávací akreditované kurzy:  Individální vzdělávání - 

8 hodin, Komunikace s nemocnými a osobami se zdravotním postiţením – 8 hodin. Zúčastnili 

se odborné stáţe – 4 hodiny a interního školení – 4 hodiny.  

   

Odborní sociální pracovníci se vzdělávali individuálně podle svých potřeb. Absolvovali 

akreditované kurzy:  

 Předpisy sociálního zabezpečení 

 Poradenství a psychoterapeutická pomoc 

 Psychohygiena a syndrom vyhoření 

 Sebekoučování jako nástroj vlastního rozvoje 

 Individuální plánování 

 Komunikační dovednosti a zvládání stresových situací 

 Time management 

 Psychiatrické minimum 

 Problematika manipulace 

 Poradenský proces 

 Psychosociální výcvik 

 Krizová intervence 

 Příprava poskytovatele na inspekci 

Všichni pracovníci Centra absolvovali předepsané vzdělání dle zákona. 
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NAŠE PLÁNY DO BUDOUCNA 

 
 

 Udrţet stávající stav a provoz v internetové učebně 

 Rozšířit výuku v internetové učebně o mladší seniory a podpořit je v zájmu o školení 

v obsluze PC  

 Obnova jiţ opotřebovaných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a získání 

nových 

 Kavárnička Centra – setkávání uţivatelů s moţností výroby tématických předmětů  

 Propagovat Centrum v novinových článcích, na webu a prostřednictvím letáků  

 Uspořádat Den otevřených dveří  

 Účast na komunitním plánování a bezbariérovosti města Pardubic, Chrudimi a Ústí 

nad Orlicí 

 Spolupracovat s ostatními státními i nestátními organizacemi 

 Rozvoj sociálního podnikání 

 Získávat zdroje na částečné financování činnosti Centra ze sociálního podnikání 

 Zúčastnit se Veletrhu sociálních sluţeb  

 

 

 

 

SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY,  

SE KTERÝMI SPOLUPRACUJEME V SOUVISLOSTI S PREZENTACÍ NAŠÍ 

ČINNOSTI 
 

 Radniční zpravodaj města Pardubic 

 Týdeník PERNŠTEJN 

 Helpnet - internetové noviny 

 Vozíčkář - internetové noviny 

 NEVLÁDKY. CZ  Infolist 

 Chrudimský deník 

 Chrudimský zpravodaj 

 Ozvěny Slatiňan 

 Skutečské noviny 

 Chrastecké ohlasy 

 Portál Chrudimka 

 Vozíčkář 

 Helpnet 

 Infolist 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří v roce 2012 podporovali naši činnost. 

 

Poděkování patří především: 

 MPSV 

 Krajskému úřadu Pardubického kraje 

 Magistrátu města Pardubic 

 Městskému úřadu města Holic 

 Městskému úřadu Chrudim 

 Městskému úřadu Ústí nad Orlicí 

 Úřadu práce Pardubice 

 VDV Nadace Olgy Havlové 

 Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY 

 Nadační fond J&T 

 Olivova nadace 

 Nadace nadaných 

 

 

I nadále se budeme snaţit o to, abychom naše sluţby přiblíţili co největšímu počtu uţivatelů. 

Věříme, ţe se sluţbami Centra budou naši uţivatelé stále více spokojeni a i v následujícím 

roce budeme moci poskytovat podporu všem těm, kteří ji opravdu potřebují.  

 

       pracovníci CZP PK Pardubice 
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 

2012 

 

 

 

Kompletní audit je k dispozici na Centru v kanceláři ředitele. 

Výnosy 1.1.2012 - 31.12.2012 celkem CZP 
 

Náklady 1.1.2012 - 31.12.2012 celkem CZP 

602100 Trţby z osobní asistence 2 656 073,00 

 

501100 Kancelářské potřeby 69 366,00 

602101 Trţby z prodeje sluţeb 1 446,50 
 

501101 publikace, reklama 9 714,00 

602200 Trţby z půjčovného 141 224,00 

 

501200 Čistící prostředky 15 292,00 

604100 Trţby za prodej SPM, nápojů 30 458,00 

 

501800 Spotřeba drobného materiálu 229 680,00 

644100 Úroky 27 254,15 
 

501801 PC sestava 54 339,00 

649900 Jiné ostatní výnosy 25 463,00 

 

501802 Kompenzační pomůcky 10 000,00 

682100 Přijaté příspěvky (dary) 24 500,00 

 

501900 Ostatní materiál 77 237,40 

691300 Provozní dotace-Ústí nad Orlicí 70 000,00 
 

502100 Spotřeba elektřiny 78 515,79 

691400 Provozní dotace-Chrudim 44 000,00 

 

502200 Spotřeba plynu 29 364,48 

691500 Provozní dotace-Pardubice- 128 000,00 

 

502300 Spotřeba tepla 55 991,00 

691700 Provozní dotace-MPSV 4 727 000,00 
 

502400 Spotřeba vody 9 100,44 

691800 Provozní dotace-Pardubický  1 532 000,00 

 

504100 Prodané zboţí  20 926,00 

691900 ESF-IPPK-Provozní dotace 1 374 076,57 

 

511100 Opravy a udrţování 2 644,00 

  Celkem 10 781 495,22 

 

512100 Cestovné 38 698,00 

    
513100 Náklady na reprezentaci 12 013,00 

    
518110 Telefony 137 274,12 

    

518120 Poštovné 26 775,00 

    
518130 Internet 36 697,67 

    
518200 Nájemné 168 015,36 

    

518500 Účetnictví, daně, právní sluţby 303 600,00 

    

518800 Drobný nehm.majetek 0,00 

    
518900 Ostatní sluţby 108 642,60 

    

518910 Školení a kurzy 98 060,00 

    

518920 Reklama 40,00 

    
518940 Ostatní sluţby-sw práce 19 575,60 

    

518970 sluţby k nájmu 20 272,64 

    

521100 Mzdové náklady 3 677 488,00 

    
521200 Mzdové náklady DPČ 2 754 788,00 

    

521300 Mzdové náklady DPP 450 460,00 

    

524100 Sociální pojištění 925 201,00 

    

524120 Sociální pojištění DPČ 684 421,00 

    

524130 Sociální pojištění DPP 17 035,00 

    

524200 Zdravotní pojištění 337 400,00 

    
524220 Zdravotní pojištění DPČ 245 005,00 

    

524230 Zdravotní pojištění DPP 6 133,00 

    

527100 Zákon. soc. nák.-náhr. HPP 22 088,00 

    
527200 Zákon. soc. nák.-náhr. DPČ 1 003,00 

    

549100 Bankovní poplatky 17 047,00 

    

549900 zákonné poj.za zam. 18 051,00 

    
549901 Jiné ostatní náklady nedaň. 14 828,47 

    

549910 Pojištění 1 104,70 

    

551200 Odpisy dlouhod.nehm.a hm.m. 32 415,00 

    
  Celkem 10 836 302,27 

    

  Zisk ( ztráta ) před zdaněním -54 807,05 

    

591100 daň z příjmu   

    

  Zisk ( ztráta ) po zdanění -54 807,05 
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