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“Činnost Rodinného centra 

se mi velice líbí. Zúčastnila jsem se 

všech akcí pro děti s prarodiči. Akce jsou 

vzorně připravené, p. Alice to moc s dětmi 

umí, vždy má připravený pěkný program.  

I když nejsem “žamberačka” na tyto 

akce vždy ráda přijedu.”
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ÚVODNÍ  SLOVO
Rok 2012 ve sdružení CEMA byl výjimečný.  Jeho výjimečnost spočívala ve změnách našich dvou zařízení 
a rozšíření aktivit a služeb pro širokou veřejnost. Pořádání Benefiční akce Pálení čarodějnic, Den dětí 
s dobrovolníky přispěly k většímu zviditelnění naší organizace ve městě a okolí. Přestože již fungujeme 16 
let, stále zjišťujeme, že někteří občané o nás stále nemají žádné povědomí.

Nově jsme se v rámci „Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“ zaměřili na aktivity 
pro seniory. Největší zájem seniorů byl o vzdělávací kurzy. Příznačná je tak změna názvu celého zařízení 
na Centrum pro rodinu. Původní název Rodinné centrum Pohoda tak zůstává pro prostory a programy 
určené rodinám s malými dětmi zejména na mateřské a rodičovské dovolené. Všechny generace si již  
mohou najít u nás aktivity, které je zajímají, a které jim v životě pomohou nebo usnadní řešení jejich 
problémů.
 
Projektem „Bezpečí pro děti v krizi“ jsme zahájili spolupráci s Nadací NROS a Českou televizí v rámci 
sbírkového projektu Pomozte dětem! Více jsme se zaměřili na pomoc dětem při poskytování služby krizové 
pomoci. Projekt nám umožnil rozšířit pomoc pro celou rodinu nebo otce s dětmi. To nás přimělo změnit 
název zařízení na Domov na skalách z původního názvu Domov pro ženy a matky s dětmi v tísni. 
                
Velkým úkolem roku 2012 bylo zprovoznění dalších prostor v Centru pro rodinu, zřízení grafického studia 
pro potřeby sdružení, firem, neziskových organizací, veřejnosti a navázání systematické spolupráce s firmami 
a podnikateli. Naším cílem je, aby rozšíření vedlejší činnosti o grafické studio v budoucnu umožnilo 
dofinancování ostatních služeb. Doufejme, že se nám to podaří. 

Děkuji všem kolegům, dobrovolníkům, sponzorům a donátorům, kteří pochopili poslání naší organizace  
a spolupodílejí se na jeho naplňování. Jak se nám to společně daří, prosím zhodnoťte sami po přečtení 
této výroční zprávy. 

Dana Hubálková

předsedkyně sdružení

“Jsem ráda, že jsem mohla být v Domě na půl cesty, protože jsem si rychle našla práci a dokázala jsem se opět zařadit do normálního života.”

“Chodím do klubu bez klíče proto, že tu jsou dobré hry.”
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O SDRUŽENÍ 

CÍLE SDRUŽENÍ

STRATEGICKÉ CÍLE

Posilujeme hodnoty rodiny, aktivní seberealizaci dětí a dospělých, pomáháme hledat řešení v těžkých 
životních situacích. Jsme otevřeni spolupráci v místní komunitě se všemi, kteří usilují o slušnost, toleranci  
a lepší vzájemné soužití.

• provozování Centra pro rodinu jako zařízení komunitního a integračního centra a dále jako zařízení
   prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti
• provozování zařízení pro děti a mládež jako zařízení podporující aktivity na ochranu a prevenci před  
   sociálně nežádoucími a negativními jevy
• provozování azylového domu pro ženy a matky s dětmi jako zařízení poskytující službu sociální prevence
• poskytování krizové pomoci rodičům s dětmi v akutních těžkých životních situacích
• provozování domu na půl cesty jako zařízení poskytující osobám službu sociální prevence
• sledování oprávněných zájmů dětí a dospělých ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji
• organizování zájmových kroužků, kurzů, seminářů, besed a přednášek, karnevalů, divadelních  
   představení, burz dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb, výstav, akcí pro veřejnost, jarmarků
   vlastních výrobků, charitního šatníku, půjčování knih a pomůcek, hlídání dětí, táborů a krátkodobých
   pobytů, výletů, soutěží, sbírek, příměstských táborů
• vzdělávání osob a vzdělávání pracovníků občanského sdružení, získávání a předávání odborných
   poznatků o výchově, zdraví, psychologii, sociologii, ekologii
• aktivity vedoucí k ochraně životního prostředí
• propagování všech činností sdružení
• fundraising – zabezpečování finančních prostředků pro udržení a rozvoj všech aktivit sdružení, příprava
   a řízení projektů
• příležitostný nákup a prodej zboží
• zprostředkování reklamy
• spolupráce s odborníky, se státními orgány, s místní samosprávou, ostatními organizacemi

• posílení kvality a optimální rozvoj služeb a lidských zdrojů organizace
• zajištění finanční stability a posilování technického a materiálního zázemí
• budování dobrého jména a právní existence a vnější spolupráce

“Pobyt v azylovém domě naprosto splnil mé očekávání, jelikož jsem potřebovala ubytování a prostor řešit svou situaci, najít práci, bydlení. To se podařilo, srovnala jsem si tu život.”

“Macešku využíváme 

pravidelně. Má pro nás 

pozitivní přínos. Vidím jak 

se naše dítě učí stále 

novým věcem.”



3

O SDRUŽENÍ
ORGÁNY A JEJICH ČINNOST

Valná hromada 
sdružení mělo k 31. 12. 2012 17 členů

Rada (výkonný orgán) – Ing. Dana Hubálková 
(předsedkyně), Mgr. Klára Brejtrová, Mgr. Bronislava 
Halbrštátová, Ladislava Stejskalová, Bc. Dagmar  
Jansová, Lucie Malá, Lenka Křivohlávková,  
PhDr. Ĺudmila Langrová, Radka Francová DiS.

V roce 2012 proběhly 2 valné hromady a 4 rady 
sdružení.

Revizní komise – Ing. Jana Cviková, Ing. Jana Hlaváčová

Členka smírčí komise: Mgr. Táňa Brodská

K 31. 12. 2012 pracovalo ve sdružení 18 pracovníků 
na hlavní pracovní poměr a průběžně 9 pracovníků 
na dohodu o provedení práce celkem na 17,5 pra-
covních úvazků.

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
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1996  V červenci vznik sdružení a v listopadu otevření Mateřského centra Pohoda v Kostelní ulici
1997  První burza dětského ošacení, obuvi, hraček a sportovních potřeb
1998  Zahájeny pravidelné programy pro maminky s dětmi
1999  Pronajaty větší prostory na akce pro veřejnost, první prázdninová družina
2000  První placená pracovnice
2000  Dohodnut pronájem větších prostor v Nádražní ulici
2002  Členství Rodinného centra v Síti mateřských center o. s.
2003  Rekonstrukce a stěhování do nových prostor díky podpoře Nadace Civilia a Města Žamberk
2004  Zahájení činnosti volnočasového Klubu bez klíče
2004  Získání certifikátu Společnost přátelská rodině
2006  Pronájem budovy v ulici ČSA a zahájení provozu Domova pro ženy a matky s dětmi v tísni
2007  Registrace sociální služby azylový dům a krizová pomoc v Domově pro ženy a matky s dětmi v tísni  
           na Krajském úřadě v Pardubicích, zapojení do kampaně Sítě MC v ČR „Táta dneska frčí“
2007  Předsedkyně sdružení získala ocenění „Dobrovolník kraje“ za rok 2007, udělované SKP Pardubice  
          ve spolupráci s Pardubickým krajem
2008  Pronájem budovy v Sadové ulici a převzetí služby Domu na půl cesty od poloviny roku
2008  Zákládajícím členem Místní akční skupiny (MAS) Orlicko o. s.
2009  Krajská kontrola Standard sociální služby azylový dům s úspěšným výsledkem
2010  Otevření Macešky – hlídání dětí předškolního věku
2010  Rekonstrukce prostor Rodinného centra Pohoda
2010  Členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Koalice nevládek Pardubicka
2010  Účast na semináři v Evropském parlamentu „Ženy v Evropské unii“ v Bruselu
2011  Získání ocenění prospěšná organizace v rámci Pardubického kraje a Bronislava Halbrštátová získala  
           ocenění Dobrovolnice kraje
2011  Oslava 15. výročí vzniku organizace
2012  Zřízení nové domény cema-nno.cz, nových webových stránek, nových log a nového profilu na Facebooku
2012  Rozšíření prostor v Centru pro rodinu – zřízení grafického studia /DESIGN STUDIO CEMA/ 
2012   Přejmenování zařízení v Nádražní ulici  na Centrum pro rodinu a zařízení v ulici ČSA na Domov na skalách
2012  Zkvalitnění hřiště a tvůrčí dílny RC
2012  Zřízení veřejné služby 
2012  Účast na Burze filantropie – projekt „S CEMOU pro radost“

Sdružení je členem: Sítě MC v ČR, Místní akční skupiny Orlicko, Asociace poskytovatelů  
sociálních služeb, Koalice nevládek Pardubicka

O SDRUŽENÍ
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI Z HISTORIE ORGANIZACE
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Akce proběhla ve spolupráci s firmou Klifi s.r.o. na letišti v Žamberku. Návštěvnost byla cca 500 lidí.  
Dle kladných ohlasů shledáváme tuto akci za velmi zdařilou.

AKCE SDRUŽENÍ
1. BENEFIČNÍ AKCE - PÁLENÍ ČARODĚDJNIC

BURZA FILANTROPIE „S CEMOU pro radost“
Burza filantropie se konala 2.10. v Ústí nad Orlicí, kde jsme představili projekt skládající se ze dvou  
částí - podpora akcí konaných pro veřejnost a podpora grafického studia.

konkrétně akci podpořili: 
• projekt grafického studia:       Město Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
• akce konané pro veřejnost:  IVECO Vysoké Mýto, Krajská hospodářská komora ČR, Jsme tu doma,  
                                                             MASOEKO, Pekárna Sázava

Video z burzy filantropie můžete shlédnout na této adrese: http://oik.cz/2012/10/neziskovky-pred-
stavovaly-projekty-na-burze/
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RODINNÉ CENTRUM POHODA
Rodinné centrum Pohoda posiluje hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, mateřskou roli žen, podporuje 
rodiče při výchově dětí.

CENTRUM PRO RODINU

RC nabízí:
• rodinám, dospělým i dětem prostor pro osobní rozvoj, vzdělávání a seberealizaci, trávení  volného času
• místo k setkávání a navazování kontaktů zejména maminek na mateřské či rodičovské dovolené, sdílení stejné  
   etapy života
• odbornou podporu při zvládnutí rodičovské role a zprostředkování poznatku o rodině, výchově, psychologii,  
   rovných příležitostech a sociální pomoci
• účast nebo aktivní zapojení dětí i dospělých do různých programů a činností, místo pro uskutečnění nápadů
• informace a zprostředkování služby napomáhající řešení problémových životních situací
• zázemí k setkávání dětí s rodiči v případě odloučení jednoho z rodičů
• pravidelné aktivity pro rodiny s dětmi (0-6let) jako např. cvičení, zpívání, tvoření…, v odpoledních a večerních  
    hodinách kroužky pro děti školního věku a dospělé (výtvarný   kroužek, keramika, jóga, angličtina…)
• jednorázové akce pro děti i dospělé jako jsou besedy, přednášky, výtvarné dílny, burzy dětského zboží,  
   výstavy, karnevaly, soutěže, pálení čarodějnic, Den dětí, Mikulášská nadílka…
• zapůjčení prostor na setkání s širší rodinou či k rodinným oslavám
• bezbariérový přístup, hernu s kuličkovým bazénkem, kuchyňku, knihovnu, výtvarnou dílnu
• internet (např. pro vyhledávání pracovních příležitostí a informací ze sociální oblasti)
• zahradu s dětským hřištěm
• cenu za poskytnuté služby dle platného sazebníku
• otevřené prostory každý všední den dle platné provozní doby
• zprostředkování dětských potřeb

“Díky mateřskému centru mám ještě 
kus zdravého rozumu v hlavě :). 
Chodíme sem rádi a často.”

“Aktivity rodinného 

centra velmi chválíme, 

jsou přínosem pro 
naše děti.”
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RODINNÉ CENTRUM POHODA

Pravidelný program
Dopolední program pro děti a maminky se koná vždy od 9:00 do 11:00:
PONDĚLÍ:   cvičení rodičů s dětmi od 1,5 roku/Alice Venclová
ÚTERÝ:        MIMI herna pro rodiče s dětmi (0 – 2 roky) a těhotné maminky/Laďka Stejskalová 
STŘEDA:     tvoření pro rodiče i děti od 1,5 roku/Laďka Stejskalová 
ČTVRTEK:   volná herna pro rodiče s dětmi (0 – 6 let)
PÁTEK:       zpívánky pro rodiče s dětmi od 1,5 roku/Broňa Halbrštátová a Alice Venclová

Program pro děti 
ÚTERÝ      výtvarný kroužek pro děti                       14:00 – 15:00 hod. a 15:30 – 17:30 hod.
ČTVRTEK     výtvarný kroužek pro děti                       15:30 – 17:30 hod.

Program pro dospělé
PONDĚLÍ    keramika pro začátečníky i pokročilé         18:00 – 21:00 hod.
ÚTERÝ      hatha jóga              17:45 – 19:15 hod.
ÚTERÝ      angličtina – 3 skupiny                                      18:00 – 21:00 hod.

Rodinné centrum je otevřeno každý všední den:
pondělí               8:00 – 17:30 hod.
úterý  8:00 – 17:30 hod.
středa  8:00 – 17:30 hod.
čtvrtek  8:00 – 13:00 hod.
pátek  8:00 – 13:00 hod.
nebo dle dohody, včetně víkendů

CENTRUM PRO RODINU
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RODINNÉ CENTRUM POHODA

CENTRUM PRO RODINU

Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi - jednorázové
• dětský karneval a tvořivé odpoledne a dopoledne, batikování a pedig
• beseda na téma: „21 dní bez jídla!! Je to možné???”, tradiční masopustní rej a tvořivé dílny na téma “korálky”
• tvořivá dílna “vyrábíme z pedigu”, dále tradiční burza dětského zboží
• soutěžní odpoledne na Den Země, tvořivé dílny “pletení košíčků z papírového pedigu”, benefiční akce  
    „pálení  čarodějnic”, která byla společnou akcí celé organizace, účast na svátcích dřeva – prezentační  
    stánek a hrací koutek pro rodiče s dětmi
• tvořivé dílny “kachličková mozaika” 
• dopravní soutěž, Den dětí s dobrovolníky ve spolupráci s Koalicí nevládek Pardubicka, o. s. a místními  
   neziskovými organizacemi
• ukázková lekce angličtiny pro děti s využitím metody Helen Doron, Den otevřených dveří
• tvořivé dílny “malování na trička”, drakiáda, podzimní burza dětského zboží, 
• pečení a zdobní perníků, výroba adventních věnců a dalšího ručně vyráběného dárkového  
   zboží na  tradiční adventní prodej v našem Centru, tradiční prezentace a prodej  na vánočním  
  jarmarku Města Žamberk spojeném s rozsvěcením vánočního stromu na náměstí, ekologická soutěž  
   o nejoriginálnější výrobek z odpadového materiálu „Vím co s tím“ – letos již 10. ročník, tvořivé dílny    
   “malování na porcelán”
• tradiční Mikulášská nadílka s Mikulášem, čertem a andělem a vánoční besídka se zpíváním vánočních     
   koled u rozsvíceného stromečku a ochutnávkou napečeného cukroví

V roce 2012 byla návštěvnost u volnočasových aktivit - 3.033 návštěv (dospělí) a 1.632 návštěv (děti). 
Jedná se o aktivity: volná herna pro rodiny s dětmi, jóga pro dospělé, keramika pro dospělé, angličtina 
pro dospělé, výtvarný kroužek pro děti a jednorázové akce uvedené v přehledu aktivit výše.
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RODINNÉ CENTRUM POHODA

CENTRUM PRO RODINU

Preventivní programy pro rodiny s dětmi - jednorázové
• rozvoj spolupráce rodiče a dítěte, nácvik rodičů, jak pracovat s dítětem - dopolední programy PO,ÚT,ST,PÁ 
• rozvoj spolupráce prarodiče a dítěte, rozvoj mezigeneračních vazeb 4x odpolední program na téma  
   “čas pro babičku a vnouče” -  připraveno v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační      
   solidarity
• vzdělávací kurzy pro seniory 55+ jejichž obsahem bylo vzdělávání v oblasti počítačové, mediální  
    a finanční gramotnosti, realizováno též v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační   
   solidarity
• konzultační/informační činnost – poskytování základního sociálního poradenství – 2x měsíčně  
• bezpečný prostor pro rozvedeného rodiče a navštívené dítě – spolupráce s OSPOD (orgán sociálně- 
   právní ochrany dětí), Amalthea, FOD (fond ohrožených dětí) – 2 uskutečněná setkání
• kurzy – finanční gramotnosti, kurz 1. pomoci zaměřený na úrazy malých dětí, kurz efektivního  
   rodičovství – podpora a rozvoj rodičovských dovedností, jak porozumět sobě i svému dítěti
• přednáška s diskuzí ve spolupráci s úřadem práce a sociálním odborem městského úřadu – „co bychom  
   měli vědět o novém systému sociálních dávek“
• přednáška “jak vést dítě, aby dobře prospívalo”, „jak se domluvit s puberťákem“, „sourozenecké konstelace“
• přednáška (prožitkový seminář, příprava na porod) – „bezbolestný porod“
• přednáška o zdraví – „proč se mi nedaří zhubnout“ –  jak to v našem těle funguje, očistné kúry, stravování,  
• permakultura, zelené potraviny a jejich léčivé účinky

Návštěvnost u preventivních programů dle projektu MPSV – „Preventivní programy pro rodiny v RC Pohoda“ 
byla v roce 2012 – 1.134 návštěv (dospělí) a 880 návštěv (děti).

Za rok 2012 využilo a zapojilo se do připravovaných pravidelných aktivit i evidovaných jednorázových 
akcí celkem 362 rodin.
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CENTRUM PRO RODINU
RODINNÉ CENTRUM POHODA
Prázdninová družina
Družina nabízí dětem možnost trávení volného času o prázdninách, v době, kdy jejich rodiče musí chodit 
do práce a ony by musely zůstat samy doma. Vzhledem k tomu, že školní družiny při základních školách 
jsou v době školních prázdnin uzavřeny, je o tuto službu vždy velký zájem. 
Hlavním přínosem projektu je, že děti mají možnost trávit prázdniny v kolektivu vrstevníků, poznávají nové 
kamarády a mohou se účastnit spousty různorodých aktivit. Rodiče pak mají jistotu, že po celou dobu, 
kdy jsou v zaměstnání, je o jejich děti vhodným způsobem postaráno.

Prázdninová družina v roce 2012 probíhala v termínech od 9. 7. do 3. 8. v rozmezí čtyř kalendářních týdnů. 

Celkem se družiny účastnilo 49 dětí ve věku od 6 do 12 let, které vykonaly 357 návštěv. 

Každý den je pro děti připravován organizovaný program formou výletů, soutěží, výtvarných a sportovních aktivit. 

1. týden: OHEŇ 
• autobusový výlet do Klášterce n. O. ke kováři s ukázkami kovářské práce, pěší túra na „Čertovu skalku“,  
  autobusový a pěší výlet do Ústí nad Orlicí na stanici profesionálního Hasičského záchranného sboru  
   s ukázkami záchranářské práce 
• sportovní soutěžení v parku, na hřišti u Babety i na výletech 
• tvoření – výroba čertovské masky, navlékání korálků, malování obrázků s tématikou ohně, povídání o ohni

2. týden: VODA
• návštěva Hasičského muzea v Žamberku, autobusový výlet do Ekocentra Oucmanice, skupinová hra  
   s plněním úkolů a orientací po městě Žamberk
• povídání o vodě, pokusy s vodou, soutěže, kvízy a hry s vodní tématikou na PC, kuličkiáda
• tvoření  -  výroba plakátu KOLOBĚH VODY, zdobení papírových tašek pomocí vody (bubliny), malování  
   moře, korálky, papírové skládání, kreslení křídami koloběhu vody v parku

3. týden: ZEMĚ
• autobusový výlet do f. Ekola České Libchavy, autobusový a pěší výlet do o.s. Šťastný domov v Líšnici,  
   vlakový a pěší výlet do Mini ZOO v Častolovicích
• soutěžení s ekologickou tématikou – povídání o Zemi a ekologii, stavění lesních domečků v parku,  
   soutěžní hry na popeláře
• tvoření – výroba prostírání z obalového (odpadového) materiálu, výroba papírových pejsků z ruliček 

4. týden: VZDUCH
• procházka na rozhlednu Rozálka, vlakový a pěší výlet do Potštejna na Vochtánku, návštěva psího  
   útulku v Žamberku, pěší výlet na letiště Terminál Jih v Žamberku s ukázkami letadel a pouštění draků,  
   návštěva chovatelské stanice Fitmin v Žamberku s ukázkami agility – výcvik psů
• tvoření – výroba foukaných záložek tuží, výroba papírových větrníků 
• soutěže a kvízy s tématikou vzduchu, pohádkové odpoledne
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RODINNÉ CENTRUM POHODA

CENTRUM PRO RODINU

Výtvarná družina
Výtvarná družina se stejně jako v předchozích letech konala v rozsahu jednoho týdne. Tento projekt je 
určen dětem ve věku od 6 do 12 let se zájmem o výtvarné aktivity. Kapacita je 11 dětí a byla plně využita. 
Děti vykonaly 52 návštěv. Během tohoto týdne měly děti možnost se seznámit s různými výtvarnými  
technikami jako např. práce s hlínou, tvarování z fimo hmoty, batikování a malování textilu, navlékání 
korálků, šití podložky na „Člověče, nezlob se“, vosková technika – enkaustika, skládání čajových sáčků, 
leptání skla, vitrážové šperky, pletení z papírového pedigu, šití bubáčků, kachličková mozaika, vypalování 
ornamentů do dřeva - práce s pájkou. Výtvarná družina se konala v prostorech keramické dílny Centra 
pro rodinu. Děti využívaly pro chvíle odpočinku prostory a vybavení herny, zahrály si společenské hry  
i zasportovaly si na zahradě.

DALŠÍ PROJEKTY

PROJEKT LEADER prostřednictvím MAS Orlicko - „Zkvalitnění hřiště a tvůrčí dílny“
Cíle projektu:  
• zkvalitnění a vybavení venkovních prostor pro hraní a zábavu rodičů s dětmi – tři herní prvky na zahradě  
   a nové oplocení
• vybavení pracovní dílny pro tvoření dětí i dospělých – rekonstrukce podlahy, nové úložné prostory 
    a keramická pec
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Klub bez klíče nabízí dětem a mládeži bezpečný prostor, kde mohou trávit svůj volný čas a zapojit se do 
nabízených aktivit. Podporuje jejich vlastní aktivitu a rozvíjí individuální schopnosti, dovednosti a kreativitu.

Klub nabízí:
• přístup pro děti a mládež od 8 - 18 let kdykoli v rámci otevírací doby 
• návštěvu v klubu bez poplatků, provoz je neziskový
• zapojení se do připravovaných činností, prostor pro uplatnění nápadu
• kulečník, stolní fotbal, stolní tenis, různé stolní hry
• výtvarné a tvořivé činnosti
• počítače a internet
• filmy
• společný organizovaný program
• venkovní aktivity a hry na zahradě
• prostor pro vzájemné doučování, pomoc s domácími úkoly
• besedy, přednášky
• posezení s kamarády, zázemí pro volný čas
• doporučení a zprostředkování dalších zařízení

Otevírací doba Klubu
Klub byl otevřen každý pracovní den od 12:00 hod. do 17:30 hod., od května do 18:00 hod.
Po dobu prázdnin během školního roku je klub otevřen v upravené provozní době od 8:00 – 16:00 hod. 

Program nabízených činností v Klubu:
Na každý týden v měsíci byly vždy připravovány i organizované aktivity:

• sluníčko z dřevěných špachtlí, barevné rybky, korálkové náramky, lapací kelímek
• reliéfní obrázky z alobalu, zdobení papírových tašek, voskové obrázky, malování na kachličky, výroba  
   papírových motýlků
• korálkové kytičky, origami, papírový závěs do okna, taneční workshop s Pavlem
• tvoření z knoflíků, výroba společného plakátu - podmořský svět, výroba čarodějnic, ekologický týden   
   tvoření a soutěžení s ekotématikou
• výroba společného plakátu – jarní strom, papírový motýl, barevné květy, kamínkové obrázky
• papírový had, korálkové tvoření, tvoření z vlny, předprázdninový soutěžní týden
• zdobení tužky, papírový větrník, podzimní dekorace
• tvoření z přírodnin - kaštanů a podzimního listí, podzimní papírová taška, týden plný hádanek, rébusů  
   a hlavolamů, tvoření z odpadového materiálu na výtvarně-ekologickou soutěž „Vím, co s tím“, podzimní  
   záložka
• tvoření z odpadového materiálu na výtvarně-ekologickou soutěž „Vím, co s tím“, voskové obrázky, lucernička
• čert a anděl z vlny, vánoční přání, navlékání korálků, ukázka paličkování

KLUB BEZ KLÍČE

CENTRUM PRO RODINU
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KLUB BEZ KLÍČE

CENTRUM PRO RODINU

Další možností trávení volného času v Klubu byla účast na turnajích. Pořádaly se turnaje v kulečníku, 
ve stolním fotbale, ve stolním tenise, ale především soutěže ve stolních a karetních hrách. Děti, které 
nevyužily nabízených organizovaných aktivit, mohly při splnění pravidel Klubu volně využít hernu Klubu 
a PC s připojením k internetu. U dětí jsme se snažili podporovat jejich vlastní aktivity, rozvíjet individuál-
ní schopnosti a dovednosti a umožnit jim začlenit se do skupiny vrstevníků. Zhruba každý druhý čtvrtek 
probíhal „filmový klub“. 

V roce 2012 se konalo i několik jednorázových akcí (pořádaných společně s Rodinným centrem Pohoda): 
Pálení čarodějnic, Den Země, Den dětí, Dopravní soutěž, Drakiáda, Výtvarně-ekologická soutěž „Vím, co 
s tím“. Děti z Klubu na těchto akcích provedly 120 návštěv.

V roce 2012 Klub navštívilo 299 dětí (z toho 196 chlapců a 103 dívek). Tyto děti společně provedly 3934 návštěv. 
Průměrná denní návštěvnost byla 22 dětí a průměrný věk návštěvníků byl 12 let. 

Maceška nabízí rodičům jednorázové i pravidelné hlídání dětí formou volného i organizovaného hraní  
v malém kolektivu pod vedením kvalifikovaných osob.

Provoz Macešky
Také v roce 2012 provoz služby pro rodiny Maceška – 
hlídání dětí předškolního věku nabízela rodičům hlídání 
dětí ve věku od 2 do 7 let, každý pracovní den od 6:30 
do 16:30 hod. (dle dohody až do 17:30 hod.). Služba je 
umístěna v prostorech druhého patra budovy Centra pro 
rodinu, Nádražní 22, Žamberk. 

MACEŠKA – hlídání dětí předškolního věku

“Klub bez klíče je super

zabavení a využití volného 

času čekání na hudebku!!”
“Nejlepší zabití času, Je to tu super!!!”
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KLUB BEZ KLÍČE
I v tomto roce poptávka po službě stoupala. Výhodou pro mnohé rodiče je útulné prostředí s malým 
kolektivem dětí, nabídka delší provozní doby i možnost okamžitého nástupu do zařízení při splnění věkové 
hranice, což zejména ocení ženy, které potřebují nastoupit do zaměstnání dříve, než je jejich dítě přijato 
do MŠ. Dále službu hodně využívají rodiče, kteří nemohou z rozhodnutí MŠ přivézt děti dříve než v den 
jejich 3. narozenin. Služba je také velmi vyhledávána v době letních prázdnin, kdy jsou obě místní i několik 
okolních MŠ uzavřeny.

MACEŠKA – hlídání dětí předškolního věku

CENTRUM PRO RODINU

AKTIVITY V ROCE 2012:
Velmi vyhledávaným a žádaným se stal také výtvarný kroužek „Šikovné včeličky“ (pod vedením pracovnice 
Macešky Mgr. Alice Venclové), který je určen pro děti od 4 do 6 let a koná se v Macešce již dvakrát týdně. 
Kroužek dětem nabízí aktivity jako: kreslení, malování, stříhání, lepení, modelování, činnosti s korálky, 
knoflíky, přírodninami a s různým zajímavým a bezpečným odpadovým materiálem, kreslené hádanky, 
malování s básničkou, volná kresba, malba na relaxační hudbu, vybarvování pevně ohraničených ploch 
apod., nácvik správného držení pastelky, práce s prsty i štětci, individuální i skupinové práce přizpůsobené 
věku malých výtvarníků. Kapacita kroužku je nyní 20 dětí (tedy 2x týdně po 10 dětech).

K 31. 12. 2012 službu Maceška využilo 124 přihlášených dětí, které provedly 2.443 návštěv. Průměrný věk 
dítěte byl 3,8 roku.
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Služba je dostupná nepřetržitě, tedy 24 hod. každý den. K dispozici je 10 jednopokojových bytů 
s celkem 32 lůžky. Za pobyt v azylovém domě se platí. Zájemci o službu nás mohou kontaktovat telefonicky 
nebo osobně  a před přijetím do azylového domu nás musí alespoň jednou osobně navštívit.  Na návštěvě 
jim ukážeme prostory azylového domu,  vysvětlíme pravidla provozu a domluvíme se, kdy mohou nastoupit.  

V roce 2012 službu azylového domu využilo 32 žen a 63 dětí. Průměrná délka pobytu činila 102 dní.

V Domově na skalách pomáháme ženám a matkám s dětmi, které potřebují dočasné bydlení, pomoc 
při neshodě v rodině, či v případě ohrožení a při zajištění základních životních potřeb. Usilujeme pomoci 
ženám tak, aby mohly žít běžným způsobem života.

AZYLOVÝ DŮM

DOMOV NA SKALÁCH

UŽIVATELÉ Z JEDNOTLIVÝCH MĚST

“Pomohli jste mi s hospodařením  

a nebát se jednat s úřady a hlavně 

jste mi pomohli najít samu sebe, 

můžu si více věřit.”
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Sdružení v Domově na skalách pomáhá ženám, rodičům s dětmi a rodinám, které se ocitli náhle bez 
přístřeší a nemá jim kdo pomoci.

Je určena pro samotné ženy, matky či otce s dětmi, případně celé rodiny. Uživatelé k nám přichází  
z důvodu domácího násilí či náhlé ztráty bydlení, kdy pomoc rodiny ani známých není možná. V těchto 
náhlých situacích je ohroženo zdraví, život či bezpečí, jak rodičů, tak i dětí. Službu si uživatelé nejčastěji 
domlouvají telefonicky a přijet mohou okamžitě. 

KRIZOVÁ POMOC

DOMOV NA SKALÁCH

Krizová pomoc je pobytová služba na několik dní a služba je dostupná nepřetržitě.

Na krizovém pokoji je poskytováno zdarma, k dispozici máme pokoj se čtyřmi lůžky s možností 
přistýlek. Uživatelé za ubytování neplatí. Pokud jsou uživatelé bez prostředků, poskytujeme  
potraviny a základní hygienu. Během pobytu se snažíme hledat následné bydlení a pomáháme při řešení 
nutných záležitostí (vyřízení sociálních dávek, zajištění školní docházky, komunikujeme s úřady apod.). 

Kromě práce s dospělými uživateli pracujeme i s dětmi. Náhlá změna bydliště, odloučení od zbývající 
rodiny, kamarádů a především i strach co bude, je pro děti zátěžovou situací. Proto se snažíme i s dětmi 
hodně komunikovat, zapojit je do kolektivu dětí v Domově při různých aktivitách a vyplnit jim volný čas 
hraním her, cvičením, kreslením apod. 

Celkem využilo službu krizové pomoci 28 dospělých - 26 matek, 2 otcové s dětmi a 53 dětí.

UŽIVATELÉ Z JEDNOTLIVÝCH MĚST

“Můj pobyt zd
e naprosto 

splnil mé očekávání, protože 

neskončím na ulici, m
ám  

bydlení, ještě najít 

práci a bude to  

v pohodě.”



17

Pravidelné aktivity: 
úterý – besedy s uživatelkami
čtvrtek, sobota – tvoření, zpívání a cvičení pro maminky s dětmi

AKTIVITY POŘÁDANÉ V ROCE 2012

DOMOV NA SKALÁCH

Jednorázové akce:
• zimní radovánky a stavění sněhuláků
• společné pečení perníčků
• dětský maškarní karneval 
• pletení pomlázek a pálení čarodějnic 
• Den dětí v parku a Dětský den v Domově
• výlet do Častolovic a zábavné odpoledne na zahradě spolu s opékáním, tancem a hrami. 
• Den otevřených dveří
• účast v soutěži Aktivní stáří a převzetí ceny za 3. - 7. místo. 
• canisterapie, pečení vánočních perníčků a úspěšná účast v soutěži “Vím co s tím” - 2. místo
• Mikulášská besídka, pečení cukroví a vánoční besídka.

DALŠÍ PROJEKTY

SBÍRKOVÝ FOND ČESKÉ TELEVIZE A NADACE NROS Pomozte 
dětem! „Bezpečí pro děti v krizi“
Cíle dvouletého projektu: 
• zvýšit počet dětí o 20%, kterým se dostane naše pomoc  
   v případě jejich ohrožení
• zvýšit informovanost a povědomí o službě krizové pomoci 
• zkvalitnit pomoc dětem 
• zvýšit odbornost pracovnic krizové pomoci
• vytvoření sítě spolupracujících organizací

WEIL, GOTSHAL – nadační fond, Praha  „Podpora maminek a dětí v těžkých situacích“ v Domově
Cíle projektu: 
• podpora maminek s dětmi v zajištění základních životních potřeb                       
• smysluplné využití volného času 
• nákup her, herních, výtvarných a sportovních pomůcek pro děti 
• výlety a výpravy do okolí

KONZUM OBCHODNÍ DRUŽSTVO v Ústí nad Orlicí „ Společně za úsměv“ 
Cíle projektu:  
• vybavit domov  novými  lůžkovinami  – deky a přikrývky 
 

“Můj pobyt zd
e naprosto 

splnil mé očekávání, protože 

neskončím na ulici, m
ám  

bydlení, ještě najít 

práci a bude to  

v pohodě.”
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DŮM NA PŮL CESTY
Sdružení napomáhá v Domě na půl cesty mladým lidem, kteří potřebují ubytování a podporu k samostatnému 
způsobu života.

Služba je poskytována nepřetržitě.  
Pracovníci jsou k dispozici každý všední den od 8:00 do 17:00 hod. nebo dle dohody, včetně 
víkendů.

Program spolupráce s uživateli
Spolupráce s uživateli i tento rok probíhala především 
individuálně podle osobních plánů, které si stanovili  
s klíčovým pracovníkem.  V rámci pracovní terapie se 
uživatelé naučili pravidelným pracovním návykům, 
zkusili si např. vyrobit domácí marmeládu. V průběhu 
celého roku uživatelé pomáhali při akcích pořádaných 
Občanským sdružením CEMA, např. na Dnu dětí, na 
burze dětského oblečení, pomáhali také při malování 
prostor DPC.  V DPC se také uživatelé naučili pracovat 
s pedigem a zkusili vyrábět mýdla.
V roce 2012 využívalo službu Domu na půl cesty 
celkem 24 uživatelů (z toho 4 děti).

Služby Azylový dům, Krizová pomoc a Dům na 
půl cesty jsou součástí Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje.

V rámci zadávacího řízení v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách byly služby
azylový dům a dům na půl cesty vybrány a jsou 
financovány z Individuálního projektu Pardubického 
kraje (IP).

UŽIVATELÉ Z PARDUBICKÉHO KRAJE
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DŮM NA PŮL CESTY
AKTIVITY V ROCE 2012
• navázání kontaktu s firmou THS CZ s.r.o., která nabídla pomoc uživatelům s vyhledáváním  vhodných  
  pracovních příležitostí, jejich cílovou skupinou jsou osoby, které mají zkušenost s ústavní výchovou
• spolupráce v oblasti supervizí s Mgr. Táňou Brodskou z Občanského sdružení Změna
• v rámci propagace naší služby a získání zkušeností jsme navštívili další zařízení obdobného zaměření – DPC  
    v Hrochově Týnci, DPC v Karviné, DPC Květná zahrada a DPC Liberec
• naše DPC navštívili a uživatelé z DPC v Sobotíně, z DD v Potštejně, z VÚ z Brandýsa nad Orlicí,  
   z AD v Náchodě, pracovníci z Úřadu práce v Žamberku a pracovníci vězeňské služby Hradec Králové
• Den otevřených dveří
• exkurze dětí z 8. tříd ZŠ 28. října v Žamberku 
• v tomto roce jsme oslavili 5. výročí fungování DPC, pozvali jsme na společné posezení nejprve zástupce  
    spolupracujících organizací a později odpoledne jsme grilovali na zahradě s bývalými pracovníky a uživateli
• během roku byla aktualizována metodika související se službou a standardy kvality sociálních služeb 

DALŠÍ PROJEKTY

PROJEKT „ŽIVOT NA ZKOUŠKU“ vzdělávacího střediska Idea Help Žamberk
Cíle projektu:
• zvýšení možností uživatelů při uplatnění se na trhu práce; účast na školení se zaměřením na hledání  
   práce; pracovní diagnostika; uživatelé začali pracovat u smluvních partnerů

PROJEKT„MÉNĚ ZNAMENÁ NĚKDY VÍCE - PŘÍMÁ PODPORA JEDNOTLIVCE!” byl finančně podpořen 
Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem
Cíle projektu:
• podpora uživatelky ve studiu a následná práce s terapeutem 

“Byla jsem tu moc 

spokojená, protože když 

jsem potřebovala pomoc 

nebo poradit, ta
k mi 

pracovníci vždy pomohli 

a poradili.”
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VEDLEJŠÍ ČINNOSTI
DESIGN STUDIO CEMA – kreativní grafické studio
V roce 2012 jsme zahájili provoz grafického studia v rozšířených prostorách Centra pro rodinu v Nádražní ulici.  
Už dlouho jsme chtěli přijít s nějakou vedlejší činností, která by měla smysl a v budoucnu nám trochu  
usnadnila finanční nezávislost. Z počátku jsme začínali s málem, ale během pár měsíců jsme z vlastních 
nákladů a dotací vybavili studio potřebným zařízením. 

Díky projektu a nadaci Siemens jsme získali finanční prostředky na koupi profesionální tiskárny formátu  
A2+. Mezi její hlavní výhody patří široká škála barevných tonnerů (místo normálních čtyř rovnou 
devět), levný tisk a možnost tisknout z rolí, čímž jsme schopni vytisknout na délku i několik metrů.

V roce 2012 mezi naše klienty patřili například firma Contipro – Dolní Dobrouč nebo nezisková 
organizace Kosatec - Pardubice, kde jsme vyhráli soutěž na tvorbu loga České abilympijské Asociace. 
Kromě samotného loga jsme zpracovali i logomanuál a po nějakém čase byl ohledně vzniku a tvorby 
tohoto loga zveřejněn článek v Abilympijském zpravodaji. 

OTEVÍRACÍ DOBA
Otevírací doba je v pondělí a ve čtvrtek od 9.00 – 17.00 hod. a v úterý, středu a pátek od 7.30 – 15.00 hod.

UKÁZKA PRACÍ

NABÍDKA SLUŽEB:
• široká škála grafických prací, od počátečního nápadu, po  
    samotnou realizaci
• tisk (do formátu A2+) a potiskové úpravy
• specializace na tvorbu plakátů, letáků, corporate designu, 
• tvorba prezentací a výročních zpráv 
• tvorba webových stránek (spolupráce s firmou Rakos s.r.o.  
    v Žamberku)
• skenování (do formátu A3), kroužkové a hřebenové vazby 

VEDLEJŠÍ ČINNOSTI
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VEDLEJŠÍ ČINNOSTI

V roce 2012 jsme přemístili obchůdek z kanceláře Centra pro rodinu do prostor grafického studia. Díky 
větším prostorům jsme mohli obchůdek zvětšit, dodat více hand made výrobků, rozšířit i sortiment produktů 
mýdlárny Rubens a nově začali prodávat i sypané čaje.

Před vánoci jsme v obchodě realizovali i „Adventní prodej“, kde hlavním lákadlem byly krásné adventní 
věnce a vánoční dekorace. Podle návštěvnosti soudíme, že byl opravdu zdařilý.

OBCHŮDEK

PŮJČOVNA MASEK, BAZAR KNIH

Účast v soutěži Aktivní stáří očima dětí pořádané 
Konepem - převzetí výhry za 3. – 7. místo. 

Nominace paní Dolečkové na ocenění dobro-
volníka Pardubického kraje.

OCENĚNÍ ZA ROK 2012
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VÝSLEDKY O HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření:  -55 594,- Kč
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VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PRACOVNÍKŮ

PROPAGACE
• Den otevřených dveří ve všech zařízeních 
• webové stránky, nové letáky všech služeb, nové vizitky,  
   společný leták
• účast na veletrhu sociálních služeb v Žamberku, Rychnově nad  
   Kněžnou, Ústí nad Orlicí   
• návštěvy na zasedání Rady města v Žamberku a Letohradě
• pravidelná účast na komunitním plánování v Ústí nad Orlicí,  
   elektronický katalog sociálních služeb
• kalendář akcí města Žamberk 
• prezentace na nástěnkách ve všech zařízeních
• stánek – Svátky dřeva, Vánoční jarmark 
• spolupráce s krajskou Asociací poskytovatelů sociálních  
   služeb
• kulatý stůl - Přínos MC ve společnosti
• účast na tiskové konferenci na Krajském úřadě na téma Evropský  
   rok aktivního stárnutí
• u příležitosti 20 let vzniku mateřských center a 10 let Sítě mateřských  
  center proběhla prezentace Rodinného centra Pohoda na    
   webové štafetě Sítě MC

• školení řidičů
• dvoudenní školící akce v Nové Vsi – tvorba etického kodexu a školení „Prezentační a komunikační  
   dovednosti“  PaedDr. Lenka Burdíková

• konzultace s odborníkem ke standardům služby Krizová pomoc a Dům na půl cesty – hrazeno z projektu  
   QQT Pardubického kraje
• exkurze – DPC v Hrochově Týnci, DPC v Karviné, DPC Květná zahrada a DPC Liberec
• stáž do RIC Pardubice (vedení rodičovských skupin) a Daisy club (hlídání dětí)
• aplikace metod sociálně psychologického výcviku v NNO 
• setkání organizací zapojených do projektu DOBROVOLNICTVÍ
• účast na konferenci Sociální služby a Evropské unie v Litomyšli
• účast na IV. Kongresu Sítě MC
• účast na Konferenci NNO v Pardubicích
• školení: Marlin, Acorus, o.s., Remedium, Přátelé angažovaného učení (PAU), o. s., Amathea, Remedium,  
   GI institut Hradec Králové
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CO NÁS ČEKÁ V PŘÍŠTÍM ROCE
• změny v pověření sociálně - právní ochrany dětí
• změny v organizaci dle nového občanského zákoníku
• revize strategického plánu
• výrazné omezení finančních prostředků z dotací
• zrušení pracovníků přímé péče v Domově na skalách přes noc – pouze vrátné
• natáčení České televize v Domově na skalách – únor, březen
• účast ve výběrovém řízení – Individuální projekt Pardubického kraje II

PLÁNY DO DALŠÍHO OBDOBÍ
• větší reklama a propagace studia – pomocí Facebooku, našich www stránek, různých portálů (kde je  
   reklama zdarma), formou zajímavých letáčků pro veřejnost atd.
• spolupráce s jinou větší tiskárnou – pro rozšíření našich služeb
• zvýšit příjem zakázek studia
• v dalším roce využití prostor obchůdku (a tím vlastně i grafického studia) pro kulturní dění.  
   K různým výstavám, prodejům hand made výrobků místních umělců/výtvarníků, k podpoře mladých  
    šikovných lidí, kteří se nemají kde realizovat atd.

SPOLUPRÁCE A DÁRCI 

PODĚKOVÁNÍ

Město Žamberk, Rychnov nad Kněžnou, Lanškroun, Vysoké Mýto, Choceň, Letohrad, Ústí nad Orlicí, Česká 
Třebová, Králíky, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Pardubický kraj, Nadační fond Weil&Gotshal, 
Konzum - obchodní družstvo Ústí nad Orlicí, Jsme tu doma, Michal Vyhnálek – Teddies s.r.o., Isolit Bra-
vo s.r.o., Základní škola v Nádražní ulici, mateřské školy v Žamberku, SVČ ANIMO, Městská policie 
Žamberk, Policie ČR, Sbor dobrovolných hasičů Žamberk, Aeroklub Žamberk, Občanské sdružení Změna 
Písečná, Koalice nevládek Pardubicka o. s., Místní akční skupina Orlicko, Síť mateřských center o.s., mateřská  
a rodinná centra v Pardubickém kraji, Náš Domov Koclířov o.s., Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s. Chrudim, 
Amalthea o. s. Pardubice, Intervenční centrum Pardubice o.p.s., Český červený kříž Žamberk, Dětské  
domovy v Horní Čermné, Dolní Čermné, Štítech, Sedloňově, Charita Letohrad, AgroKonzulta s. r. o., Informační  
centrum Orlicko, Ekola České Libchavy s.r.o., Merlin s.r.o. Ústí nad Orlicí, lékaři, vzdělávací centrum 
IDEAHELP o.p.s., Krajská hospodářská komora ČR, IVECO Czech republic a.s., Vysoké mýto,  MASOEKO  
s.r.o., Bocus a.s., Pekařství a cukrářství  Sázava s.r.o., Rakos s.r.o., Tauer elektro a.s., Rali Decor s.r.o., Vesna 
a.s., Technolen s.r.o., Truhlářství Minář a syn, Topkarmoto s.r.o., Papera s.r.o., Koberce Stejskal, Z – Trade s.r.o., 
Ceiba s.r.o., iNET Solutions s.r.o., Parishovy lesy, Látky Šléglová, Omniport s.r.o., Klifi s.r.o.

Děkujeme všem členům, pracovníkům, rodinám, přátelům a příznivcům, kteří přispěli k dobrému fungování 
sdružení v roce 2012.
Zvláštní poděkování patří dobrovolníkům:
Dobrovolníci: Glazar Karel, Hovádek Jiří, Hudzík Václav, Motlová Barbora, Hovádková Jana, Pokorná 
Veronika, Koukolová Michaela, Hubálek Ondřej, Jansová Agáta, Jansová Damiana, Dolečková Marie, 
Nejedlíková Kateřina, Olšavská Pavla, Vaníčková Klára, Hřebíčková Jana, 48 maminek na jarní a podzimní 
burze, Stejskal Petr, Stejskal Pavel, Křenová Simona, Halbrštátová Bronislava, Křivohlávková Lenka,  
Langrová Ľudmila, Sourada Milan a pracovníci sdružení, kteří přispěli dobrovolnou prací

Děkujeme také všem štědrým dárcům, kteří věnovali do Centra pro rodinu a Domova na skalách různé 
věci, hračky a cukrovinky a všem ostatním, kteří jakkoli CEMĚ přispěli.

Další spolupráce:
• spolupráce s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí v Žamberku
• účast na komunitním plánování v Kostelci nad Orlicí a v Ústí nad Orlicí
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CO NÁS ČEKÁ V PŘÍŠTÍM ROCE KONTAKTY

SÍDLO SDRUŽENÍ
Občanské sdružení CEMA Žamberk

Nádražní 22, 564 01 Žamberk
www.cema-nno.cz
Facebook: http://www.facebook.com/ObcanskeSdruzeniCemaZamberk

č. registrace u MV”ll/S-OS/1-30368/96R ze dne 16. 7. 1996

CENTRUM PRO RODINU

Nádražní 22, 564 01Žamberk 
tel. 465 614 555
e-mail: centrum@cema-nno.cz

DOMOV NA SKALÁCH

ČSA 728, 564 01Žamberk 
tel. 465 321 295, fax 465 321 306
e-mail: domov@cema-nno.cz

DESIGN STUDIO CEMA - kreativní grafické studio
OBCHŮDEK
PŮJČOVNA MASEK, BAZAR KNIH

Nádražní 22, 564 01 Žamberk 
tel. 465 381 729
e-mail: studio@cema-nno.cz
Facebook: Design studio CEMA - kreativní grafické studio

DŮM NA PŮL CESTY

Sadová 1475, 564 01Žamberk 
tel. 465 322 858
e-mail: dpc@cema-nno.cz

Výroční zpráva byla schválena na valné hromadě dne 14. 5. 2013.
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