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 přednáška „Pracovně právní minimum z po-
hledu zaměstnance s ohledem na rodičovství“ 

 aktivní účast na třídenní akci města „Svátky 
dřeva“

 výlet do ZOO v Olomouci a do Dvora Králové
 Dopravní soutěž na dětském dopravním hřiš-

ti za pomoci Městské policie 
 spolupráce s městem Žamberkem a SVČ Ani-

mo na provozu elektrifi kovaného dopravní-
ho hřiště v Žamberku

 Drakiáda na místním letišti ve spolupráci s 
Aeroklubem Žamberk a SVČ Animo Žamberk

 podzimní burza, kde bylo přijato 8.000ks věcí 
do prodeje

 ekologická soutěž o nejoriginálnější výrobek z 
odpadového materiálu „Vím, co s tím“

 prezentace na Vánočním jarmarku v centru 
města 

 od prosince také nově zprostředkováváme ro-
dinám s dětmi homeopatickou poradnu 

 přednáška ve spolupráci s městem a Úřadem 
práce na téma „Co bychom měli vědět o no-
vém systému sociálních dávek?“

Prázdninová družina
Prázdninová družina se v roce 2011 konala v roz-
mezí čtyř kalendářních týdnů. Celkem se družiny 
účastnilo 51 dětí ve věku od 6 do 12 let. Každý 
den byly pro děti připraveny výlety, soutěže, vý-
tvarné a sportovní aktivity. Družina byla zaměře-
na na různá témata: máme rádi zvířata, kamará-
díme s přírodou (ekologické aktivity), sportovní 
týden, jídlo - to nás baví.
Výtvarná družina se stejně jako v minulém roce 
konala v rozsahu jednoho týdne a byla určena dě-
tem se zájmem o výtvarné aktivity. Kapacita 11 
dětí byla plně využita. 

Klub bez klíče
Cílem projektu, který je realizován již od září 
2004, bylo umožnit dětem a mládeži smyslupl-
ně trávit volný čas v odpoledních hodinách. Pro 
pobyt v Klubu bez klíče není podmínkou členství 
ani jiná forma registrace, děti a mládež od 8 do 
18 let se mohou podílet na činnostech v Klubu 
a ovlivňovat je. Vstup je zdarma. Zhruba každý 
druhý čtvrtek probíhal „fi lmový klub“. Velmi 
oblíbenou aktivitou je pořádání turnajů ve stol-
ních hrách. V roce 2011 Klub navštívilo 340 
dětí ( 208 chlapců a 132 dívek) 4.637x . Prů-
měrná denní návštěvnost byla 25 dětí. 

Maceška – hlídání dětí předškolního věku
I v roce 2011 pokračovala spolupráce s městem 
Žamberkem na provozu služby pro rodiny: Ma-
ceška – hlídání dětí předškolního věku. Služba 
nabízí rodičům hlídání dětí ve věku od 2 do 7 let, 
každý pracovní den od 6:30 do 16:30 hod. (dle 
dohody až do 17:30hod.). Dětem nabízíme bez-
pečný prostor s volným i organizovaným hraním 
pod dozorem zodpovědných osob. V roce 2011 
službu využilo 101 přihlášených dětí, které 
provedly 1.521 návštěv. Průměrný věk dítěte 
byl 3,71.
Novinkou Macešky bylo otevření výtvarného 
kroužku „Šikovné včeličky“ pro děti od 4 do 6 
let pod vedením Alice Venclové. 

Domov pro ženy a matky s dětmi v tísni (nově 
Domov Na Skalách)
 služba azylový dům 
V rámci služby jsme poskytovali základní soci-
ální poradenství, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí a zájmů. U každé uživatelky služba 

probíhá dle jejího osobního plánu. Díky fi nanč-
ní podpoře Nadačního fondu Weil&Gotshal 
mohly probíhat dva kroužky pro děti a realizova-
lo se několik akcí a výletů pro děti.
Službu využilo 30 matek a 60 dětí. Průměrná 
délka pobytu byla 120,9 dní. 

 krizová pomoc
V rámci této služby jsme nabízeli okamžitou 
krátkodobou pomoc ženám a matkám s dětmi 
v momentální, naléhavé a zdraví ohrožující si-
tuaci spojené se ztrátou přístřeší a nezajištěním 
základních životních potřeb. Službu využilo 19 
matek a 35 dětí. Průměrná délka pobytu byla 
6,5 dní. 

Dům na půl cesty
V roce 2011 službu využili mladí lidé, kteří nás 
požádali o pomoc při svém osamostatnění. Služ-
bu využilo 20 mladých lidí. V rámci projektu 
„Společně za úsměv“ společnosti Konzum, ob-
chodní družstvo Ústí nad Orlicí, jsme vybavili 
pracovnu pro rozšíření a upevnění jejich doved-
ností a rozvoj pracovních návyků.
Služby jsou součástí Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje.
Služby azylový dům a Dům na půl cesty jsou 
fi nancovány z Individuálního projektu Pardu-
bického kraje (IP). 
Individuální projekt Pardubického kraje je spo-
lufi nancován Evropským sociálním fondem a 
státním rozpočtem České republiky. 
7. prosince 2011 proběhlo ve společenském sále 
Magistrátu města Pardubic slavnostní vyhlášení 
ocenění dobrovolníka, nestátní neziskové or-
ganizace a společensky odpovědné fi rmy roku 
2011. Naše organizace, která byla navržena na 
ocenění městem Žamberkem, byla mezi oceně-
nými. Ocenění získala i Broňa Halbrštátová, kte-
rá za svou dobrovolnou činnost a neutuchající 
energii získala cenu médií.
Za sdružení děkuji všem členům, pracovní-
kům, dobrovolníkům, rodinám, přátelům, 
příznivcům a organizacím, kteří s námi spo-
lupracovali nebo nás podpořili a přispěli tak 
k dobrému fungování sdružení v roce 2011. 
Jsou to: město Žamberk, Rychnov nad Kněžnou, Lanš-
kroun, Vysoké Mýto, Choceň, Lanškroun, Letohrad, Ústí 
nad Orlicí, Česká Třebová, Králíky, Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, Pardubický kraj, Nadační fond Weil&Got-
shal, Konzum, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí, Michal 
Vyhnálek – Teddies, Bravo Isolit, Základní škola v Ná-
dražní ulici, mateřské školy v Žamberku, Animo, Městská 
policie Žamberk, Policie ČR, Sbor dobrovolných hasičů 
Žamberk, Klifi , spol. s.r.o., Aeroklub Žamberk, Občanské 
sdružení Změna Písečná, Koalice nevládek Pardubicka, 
o. s., Místní akční skupina Orlicko, Síť mateřských cen-
ter ,o.s., Mateřská a rodinná centra v Pardubickém kraji, 
Náš Domov Koclířov, Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., 
Chrudim, Amalthea, o. s. ,Pardubice, Intervenční centrum 
Pardubice, Český červený kříž Žamberk, Dětské domovy v 
Horní Čermné, Dolní Čermné, Štítech, Sedloňově, Charita 
Letohrad, AgroKonzulta, spol. s. r.o., Informační centrum 
Orlicko, Ekola České Libchavy, s.r.o., Merlin, s.r.o., Ústí 
nad Orlicí, lékaři, dobrovolníci z fi rmy Kraft foods, s.r.o., 
SŠ umělecko - průmyslová Ústí nad Orlicí, VOŠ Gustava 
Habrmana Česká Třebová.

Za Občanské sdružení CEMA Žamberk 
Dana Hubálková, předsedkyně sdružení

RODINNÉ CENTRUM POHODA 
VÁS ZVE NA BESEDUVÁS ZVE NA BESEDU

ZELENÉ POTRAVINY GREEN WAYS
Zelené potraviny nejsou lékem a přece léčí. 
Záleží Vám na Vašem zdraví a zdraví Vašich 

dětí? Přijďte na tuto zajímavou besedu, 
která se uskuteční 

23. 4. 2012 od 16hodin 
v Rodinném centru Pohoda. 

Vstupné 30,-Kč.

DEN ZEMĚ DEN ZEMĚ 

V RODINNÉM CENTRU POHODA 
Rodinné centrum Pohoda připravilo 

pro děti od 4 do 15 let 
v úterý 24. dubna - k svátku Dne Země 

soutěže s přírodní a ekologickou tématikou. 
Program bude probíhat mezi 15. a 17. hodinou 
v budově rodinného centra a za pěkného počasí 
venku na zahradě. Na všechny zúčastněné čekají 
drobné odměny. 
Vstupné dobrovolné. Jste všichni srdečně zváni!

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE TVOŘIVÉ ODPOLEDNE 

PLETENÍ KOŠÍČKŮ 
Z PAPÍROVÉHO PEDIGU
Pletení košíčků se uskuteční

ve středu 25. dubna v 16:00 hodin 
v Rodinném centru Pohoda. 

Vstupné: 50,- Kč 
S sebou jakoukoli formu, podle které budete 
košíček plést (krabičku, kyblíček, plastový květi-
náč, misku…apod.) a 30 – 40 kolíčků. 

Zájemci hlaste osobně v RC,
 telefonicky 465 614 555, 608 621301, 
nebo mailem centrum@pohoda.org.
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