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V roce 2011 jsme společně oslavili 15leté výročí od založení CEMY. Organizace 
vznikla z nadšení několika maminek, tehdy na mateřské dovolené, a fungovala 
čistě na dobrovolné bázi. Během těch 15 let se CEMA rozrostla o další aktivity 
a stala se z ní organizace, která má široký záběr činnosti nejen pro Žamberk, ale 
i pro  Pardubický kraj a částečně i kraje sousední.

V letošním roce jsme se jako hlavní činnosti i nadále věnovali poskytování 
služeb Rodinného centra Pohoda (nyní již Centra pro rodinu), Domova pro 
ženy a matky s dětmi v tísni (nyní Domova na skalách) a Domu na půl cesty.

Rok 2011 byl bohatý na změny v naší organizaci. Nebyly to zásadní změny 
v poskytovaných službách, ale změny vzešlé z nových cílů, které jsme si sami 
stanovili ve strategickém plánu. Do naší organizace jsme poměrně náročným 
výběrovým řízením přijali dvě nové kolegyně, které nám pomohou s propagací 
služeb a udržení finanční stability organizace. S aktivním přispěním kolegů se 
nám podařilo realizovat několik drobných nových projektů, které přispěly 
k obohacení a zkvalitnění stávajících služeb.

V příštím roce nás čeká hodně práce díky neutuchajícímu nasazení a novým 
nápadům a těšíme se na spolupráci s ostatními organizacemi při realizaci 
nových akcí. 

ÚVOD

Dana Hubálková
předsedkyně sdružení
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O SDRUŽENÍ
Popis organizace, poslání, 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.

Cíle sdružení jsou zejména
• 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 před- 
   stavení, burz dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb, výstav, akcí pro veřejnost, jarmarků    
  vlastních výrobků, charitního šatníku, půjčování knih a pomůcek, hlídání dětí, táborů a krátko-   
   dobých 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, pří- 
   prava a řízení projektů

• příležitostný nákup a prodej zboží  

• zprostředkování reklamy 

• spolupráce s odborníky, se státními orgány, s místní samosprávou, ostatními organizacemi

Strategické cíle sdružení na příští období 
• 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
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Valná hromada – sdružení mělo k 31. 12. 2011 13 členů
Rada (výkonný orgán) – Ing. Dana Hubálková (předsedkyně), Mgr. Klára Brejtrová, Mgr. Bronislava 
Halbrštátová, Ladislava Stejskalová, Bc. Dagmar Jansová, Ing. Jana Burešová, Iva Maurerová, Lucie 
Malá, Lenka Křivohlávková
V roce 2011 proběhla 1 valná hromada a 5 jednání rady.
Revizní komise – Jana Cviková, Ing. Jana Hlaváčová
Členka smírčí komise:  PhDr. Ľudmila Langrová

K 31. 12. 2011 pracovalo ve sdružení 17 pracovníků na hlavní pracovní poměr a průběžně 9 
pracovníků na dohodu o provedení práce celkem na 16 pracovních úvazků.

O SDRUŽENÍ
Orgány a jejich činnost

ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ
Členem se může stát každý, kdo:
• souhlasí se stanovami, posláním a cíli sdružení

• přispívá k rozvoji a dobrému jménu sdružení

• účastní se setkání a aktivně se podílí v rámci svých možností na činnosti

Práva členů
• aktivně se podílet dle svých možností na plnění cílů sdružení, jeho činnosti a přispívat k jeho rozvoji, 

   dobrému jménu a propagaci

• účastnit se valné hromady

• člen může volit a být volen do orgánů sdružení

• být informován o činnosti sdružení

• obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

• přicházet s iniciativními náměty, návrhy a doporučeními a předkládat je orgánům sdružení 

Povinnosti členů
• řídit se stanovami a dalšími vnitřními předpisy sdružení

• jednat ve shodě s posláním a cíli sdružení

• řádně vykonávat funkce v orgánech sdružení

• chránit majetek sdružení

• dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení 

• platit členský příspěvek v současné době 50,- Kč / rok

Bližší informace lze najít ve stanovách. Stanovy jsou k dispozici v Centru pro rodinu a na webových 
stránkách Občanského sdružení CEMA Žamberk.
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O SDRUŽENÍ
Významné události z historie organizace

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 Pardu-    
          bice 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 Získali jsme ocenění prospěšná organizace v rámci Pardubického kraje a Bronislava Halbrštátová 
         získala ocenění Dobrovolnice kraje
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O SDRUŽENÍ
Organizační schéma
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REALIZACE PROJEKTŮ
Centrum pro rodinu
RODINNÉ CENTRUM POHODA

V Rodinném centru Pohoda nabízíme rodinám bezpečný prostor pro osobní rozvoj, navázání 
kontaktů, trávení volného času, vzdělávání, seberealizaci. V případě zájmu rodičů poskytujeme 
informace, nebo jsme schopni zprostředkovat služby napomáhající řešení životních problémových 
situací. Poskytujeme zázemí k setkávání dětí s rodiči v případě odloučení jednoho z rodičů. 

Centrum je otevřeno každý všední den:
pondělí - pátek         8:00 – 17:30

nebo dle dohody, včetně víkendů

Návštěvníci centra mají možnost zapojit se do připravovaného programu, dle svých možností 
a schopností jej mohou doplnit a obohatit. K dispozici je herna s kuličkovým bazénkem, kuchyňka, 
knihovna s možností vypůjčení odborných knih a časopisů z oblasti výchovy a vzdělávání dětí, dále 
také nabízíme možnost přístupu na internet např. pro vyhledávání pracovních příležitostí 
a informací ze sociální oblasti.

V RC se pořádají jednorázové akce pro děti i dospělé, jako jsou besedy, přednášky, výtvarné večery 
a odpoledne, burzy dětského oblečení, výstavy, karnevaly, soutěže, pálení čarodějnic, Den dětí, 
Mikulášská nadílka atd.
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Pravidelný program
Dopolední program pro děti a rodiče, prarodiče začíná zpravidla v 9:30 hod.
pondělí                  „Mámo, táto, pojď si hrát“ 
úterý                 „Pojď si se mnou zacvičit“ 
středa                     „Chci poznávat svět" 
čtvrtek                 „Mám šikovné ručičky" 
pátek                 „Zpívám si a tancuju“

Program pro děti 
úterý   výtvarný  kroužek pro děti 15:30 – 17:30 hodin
čtvrtek   výtvarný  kroužek pro děti 15:30 – 17:30 hodin

Program pro dospělé
pondělí       keramika pro začátečníky i pokročilé           
pondělí       kurz patchworku pro začátečníky a pokročilé         
úterý     angličtina pro mírně pokročilé                                   
úterý     hatha jóga               

18:00 - 21:00 hodin
17:00 - 20:00 hodin
  9:30 - 10:30 hodin
17:45 - 19:15 hodin

Evidované akce dospělí děti 

Počet návštěvníků 355 304 

návštěvnost 2085 2237 

Neevidované akce   

návštěvnost 1350  

 

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT V ROCE 2011
• čtyřdenní vzdělávací kurz PRÁCE A RODINA: Jak zvládnout obojí?

• výtvarný večer Malovaná zrcátka a dětský karneval 

• beseda s Táňou Brodskou na téma: Rozdíly v komunikaci u mužů a žen

• k svátku Sv. Valentýna - Srdíčkové zpívání ve stylovém oblečení s doplňky

• výtvarný večer – Decoupage – zdobení dřevěných krabiček ubrouskovou technikou 

• tradiční Masopustní rej

• Poradenské centrum pro zdraví a prodejna Fitapakyka v Lanškrouně pro nás připravili zajímavou  

   Přednášku – Imunitní systém, strava a naši parazité

• Burza dětského zboží, na které se sešlo k prodeji přes 7.000 kusů zboží 
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• výtvarný večer, kde jsme vyráběli pedigové košíky na čajové sáčky 

• beseda s klinickou logopedkou Mgr. Kateřinou Fritzlovou Řečový vývoj dítěte

• dále v našem centru proběhlo Regionální setkání mateřských center Pardubického kraje, kterého 

   se zúčastnilo 27 zástupců mateřských center v kraji 

• prezentace hraček z přírodních materiálů vyráběných v Česku

• účast na Velikonoční výstavě v Městském muzeu 

• Den země prostřednictvím soutěžního odpoledne pro děti a mládež

• Pálení čarodějnic na zahradě rodinného centra spojené se zpíváním a opékáním párků

• účast na Majálesovém jarmarku, který se koná v centru města 

• zpívání ke Dni matek
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• přednáška Ing. Miroslava Kokindy a Lenky Jelínkové Alternativní psychoterapie a duchovní rozvoj

• výtvarný večer se věnoval výrobě šperků z fimo hmoty

• kurz první pomoci se zaměřením na záchranu malých dětí            

• Den dětí s dobrovolníky pořádaný v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 v Pardubickém 
   kraji pod záštitou radního Ing. Pavla Šotoly a senátorky Mgr. Miluše Horské. Této akce se zúčastnilo 
   zhruba 200 rodin a tuto akci jsme pořádali ve spolupráci s Koalicí nevládek pardubicka o.s. a mí-  
   stními neziskovými organizacemi

• přednáška Pracovně právní minimum z pohledu zaměstnance s ohledem na rodičovství, během 
   které jsme zajišťovali hlídání dětí účastníků

• přednáška (setkání) s Andělskou terapií 

• aktivní účast na třídenní akci města Svátky dřeva

• předprázdninové zpívání na zahradě centra  

• výlet do ZOO v Olomouci

• výlet do ZOO ve Dvoře Králové

• nově kurz angličtiny pro mírně pokročilé

• Dopravní soutěž na dětském dopravním hřišti za pomoci Městské policie pro děti od 4 do 10 let 

• spolupráce s Městem Žamberk a SVČ Animo na provozu elektrifikovaného dopravního hřiště     
   v Žamberku

• pletení z pedigu

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

• podzimní burza, kde bylo přijato téměř 8.000ks věcí do prodeje

• tvořivé odpoledne – malování na textilní tašku

• pečení a zdobní perníků, výroba adventních věnců a další tvoření na tradiční dvoudenní 
   adventní výstavu v prostorech centra
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• přednáška s možností nákupu – Přírodní bylinková mýdla Mýdlárny Rubens

• ekologická soutěž o nejoriginálnější výrobek z odpadového materiálu Vím co s tím 

• prezentace na Vánočním jarmarku v centru města 

• Mikulášská nadílka 

• zprostředkování homeopatické poradny

• beseda na téma Co bychom měli vědět o novém systému sociálních dávek?

• Vánoční zpívání (besídka), kde jsme si společně s dětmi zazpívali vánoční koledy u rozsvíceného 
   stromečku a ochutnali napečené cukroví a perníkového kapra

PRÁZDNINOVÁ DRUŽINA
Prázdninová družina se v roce 2011 konala v termínech od 11. 7. do 5. 8. v rozmezí čtyř kalendářních 
týdnů. 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.

Celkem se družiny účastnilo 51 dětí ve věku od 6 do 12 let, které vykonaly 390 návštěv. Družina nabízí 
rodičům péči o děti v pracovních dnech vždy od 7:30 do 16:00 hod. Pro děti bylo zajištěno 
stravování formou obědů v místní Školní jídelně.

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

1. týden : Máme rádi zvířata
- návštěva psího útulku v Žamberku, výlet do Líšnice o.s. Šťastný domov – prohlídka, jízda na koních 
a koupání, procházka na rozhlednu Rozálka, výlet do Kostelce n.O. a Častolovic,  poznávání stop 
zvířat, tvoření – skládaná zvířátka, malování oblíbeného zvířete, malování na kamínky
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2. týden: Kamarádíme s přírodou (ekologické aktivity)
- výlet naučnou stezkou k Dymlovskému rybníku, opékání párků na zahradě azylového domu, výlet na 
Žampach do arboreta se soutěžními kvízy, sportovně ekologické soutěže v parku, hry s eko tématikou, 
kvízy a ekologické soutěže, stavba pyramidy, stavba obrázků z víček od pet lahví, papírová koláž 
odpadových kontejnerů

3. týden: Sprotovní týden
- návštěva Hasičského muzea v Žamberku, minigolf, dopravní výchova na hřišti, návštěva dětského 
hřiště, pouštění lodiček po řece, desetiboj na hřišti, sportování v zámeckém parku, výroba sádrové 
koule na hod do dálky, obraz hřiště, výroba míčků technikou filcování

4. týden: Jídlo to nás baví
- výlet do ZOO ve Dvoře Králové, obrázky z mouky, výroba koláže s jídlem, čajové prostírání, zdobení 
perníků, malování vařečky, soutěže a kvízy s gastronomickou tématikou

Výtvarná družina (18. - 22. 7.)
Výtvarná družina se stejně jako v minulém roce konala v rozsahu jednoho týdne a je určena dětem 
ve věku od 6 do 12 let se zájmem o výtvarné aktivity. Kapacita byla 11 dětí a byla plně využita. 
Během tohoto týdne se děti seznámily s různými výtvarnými technikami - práce s hlínou, filcování 
šperků, tvarování z fimo hmoty, batikování textilu, navlékání korálků, šití  taštiček, výroba mýdel, 
vosková technika (enkaustika), skládání čajových sáčků. Výtvarná družina se konala v prostorech 
keramické dílny rodinného centra. Děti využívaly pro chvíle odpočinku prostory a vybavení herny, 
zahrály si i společenské hry, zasportovaly si na zahradě či se vydaly na procházku do blízkého parku. 
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REALIZACE PROJEKTŮ
Centrum pro rodinu
KLUB BEZ KLÍČE

Klub umožnuje dětem a mládeži smysluplně trávit volný čas v odpoledních hodinách.  Pro pobyt 
v Klubu bez klíče není podmínkou členství ani jiná forma registrace. Děti se mohou podílet na 
činnostech v Klubu,  mohou se zapojit  do připravovaných činností. Klub funguje bezplatně, děti 
ve věku 8 – 18 let mohou přicházet a odcházet kdykoli v rámci otevírací doby.

Klub byl otevřen každý pracovní den od 12:00 hod. do 17:30 hod. 
Po dobu prázdnin během školního roku je klub otevřen v upravené provozní době 
od 8:00 – 16:00 hod.
O Klub je stále velký zájem. 

V roce 2011 Klub navštívilo 340 dětí (z toho 208 chlapců a 132 dívek) 4.637x . Průměrná denní 
návštěvnost byla 25,06 dětí a průměrný věk návštěvníků byl 11,91 let.
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PROGRAM NABÍZENÝCH ČINNOSTÍ V KLUBU 
Na každý týden v měsíci jsou vždy připravovány i organizované aktivity:
• navlékání korálků, papírový závěs do okna, ubrouskové kroužky, papírové zdobené krabičky

• laminovaná záložka, srdíčka z moduritu, skleněná lampička, dřevěné obrázky

• origami, papírová zvířata, kytičkové zápichy

• tvoření ze semínek, velikonoční tvoření, Den země, výroba čarodějnice

• korálkové náramky, ubrouskování, obrázek malovaný klovatinou a křídami, obrysové kreslení, 

   sluníčko z vlny 

• modelínový obrázek, reliéfní obrázky z alobalu, pískové obrázky

• závěs papírové lístečky, obrázky z tuže, papírový větrník, týden hlavolamů

• tvoření z kaštanů a podzimního listí, vymalovávání mandal, čajové prostírání, kamínkové obrázky

• lucernička, přání z moduritu, 3D přání

• ekologický týden, vánoční dekorace

Každý druhý čtvrtek probíhal „filmový klub“. 
Promítaly se např. filmy Transformers, Doba ledová, Míša vodní příšera, Pat a Mat…a další.

Velmi oblíbenou a často pořádanou aktivitou jsou turnaje a to především ve stolních hrách.  
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REALIZACE PROJEKTŮ
Centrum pro rodinu
MACEŠKA – hlídání dětí předškolního věku

I v roce 2011 pokračovala spolupráce s Městem Žamberk na provozu této služby. Maceška 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 17:30 hod). Služba je umístěna v prostorech druhého patra budovy Centra pro rodinu. Dětem zde 
nabízíme bezpečný 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. 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 mateřské školy.

Služba byla velmi vyhledávána zejména v době letních prázdnin, kdy byly obě místní i několik 
okolních MŠ uzavřeno.
Novinkou se na jaře tohoto roku stalo otevření výtvarného kroužku „Šikovné včeličky“ (pod vedením 
pracovnice Macešky Mgr. Alice Venclové), který je určen pro děti od 4 do 6 let a konal se jednou 
týdně. Kroužek dětem nabízí aktivity jako: kreslení, malování, stříhání, lepení, modelování, činnosti 
s korálky, knoflíky, přírodninami, kreslené hádanky, malování s básničkou, volná kresba, malba na 
relaxační hudbu, vybarvování pevně ohraničených ploch, nácvik správného držení pastelky, práce 
s prsty i štětci. Pro velký zájem je od podzimu kurz rozdělen na dvě skupiny, ve kterých je celkem 20 
dětí.

14



REALIZACE PROJEKTŮ
Domov na skalách
AZYLOVÝ DŮM

V azylovém domě se pomáhalo ženám, dle jejich individuálních potřeb, nejčastěji ve spolupráci 
s odbory sociálně právní ochrany dětí. Pokračovali jsme v zavedených programech pro maminky, 
děti i ženy bez dětí. 

Uživatelka je ubytována na pokoji s vyhovujícími hygienickými podmínkami, s možností zajištění všech 
základních životních potřeb, a to na dobu nezbytně nutnou k vyřešení její situace. Dále poskytujeme 
základní sociální poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí a zájmů. U každé uživatelky služba probíhá dle jejího osobního plánu. Současně 
probíhaly pravidelné programy a jednorázové akce pro maminky s dětmi.

Službu využilo 30 matek a 61 dětí. Délka pobytu byla celkem 10919 dní. Průměrná délka pobytu 120 
dní. 
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REALIZACE PROJEKTŮ
Domov na skalách
KRIZOVÁ POMOC

Prostřednictvím pobytové krizové pomoci jsme nabídli pomoc ženám a matkám s dětmi 
v momentální, naléhavé a zdraví ohrožující situaci spojené se ztrátou přístřeší a nezajištěním 
základních životních potřeb. K využití krizové pomoci dostačovala ústní žádost o pomoc.
Veškerá pomoc se poskytovala především dle individuálních potřeb žen a dětí. V souladu se 
zákonem o sociálních službách se jednalo o základní sociální poradenství, poskytnutí ubytování, 
stravy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. Pro krizovou pomoc byly a jsou na pohotovostním telefonu 
připraveny sociální pracovnice, které se zájemci o krizovou pomoc jejich situaci okamžitě řeší. 
Dohodnutou máme spolupráci s dalšími odborníky. Uživatelé krizové pomoci se budou moci 
v případě zájmu připojit k připravovaným programům pro maminky s dětmi azylového domu. 

Doba využívání služeb byla individuální od 2 do 15 dní. Doba se stanovuje zpravidla na 7 dní. Kratší 
doba postačuje uživatelům, kteří mají podporu rodiny nebo známých. Delší čas umožňujeme 
v případě, že je zajištěna kvalitní následná pomoc do několika dní. Pobyt na krizovém pokoji 
ukončovala ve většině případů uživatelka služeb na vlastní žádost. Z krizové pomoci odešlo 11 
maminek do jiných zařízení sociálních služeb, 8 do azylového domu, který provozuje naše 
organizace, 12 do nájemních bytů, 11 k příbuzným nebo známým, a 12 nám ženy nesdělily, kam 
odcházejí. Ukončení krizové pomoci záleželo na situaci, v jaké se žena nacházela. Uživatelé 
přicházeli z různých měst v České republice. 

Službu využilo 19 matek a 35 dětí. Délka pobytu byla celkem 349 dní. Průměrná délka pobytu 6,5 dní. 
Z národnostních menšin bylo 5 osob, tj. 9,3 %.  

Přehled trvalých bydlišť odkud uživatelé krizové pomoci přicházeli
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REALIZACE PROJEKTŮ
Dům na půl cesty

V roce 2011 službu využili mladí lidé po ukončení ústavní výchovy, dále z dětských domovů, z výkonu 
trestu a nově se nám osvědčila spolupráce s kojeneckým ústavem a s kurátory z okolních měst 
a obcí. 
Během roku jsme zahájili jeden běh projektu Moje volba pod vedením Táňi Brodské z Občanského 
sdružení Změna. Projektu se účastnilo 6 uživatelů. Probíhala skupinová práce nebo individuální 
setkání, kde uživatelé mohli sami přijít s tématem, se kterým potřebují pomoc. Projekt byl zaměřený na 
komunikaci, práci s emocemi, asertivní chování a také přípravu na pohovory a pracovní proces. Celý 
projekt byl hodnocen velice kladně jak ze strany uživatelů, tak ze strany pracovníků. 

S uživateli stále spolupracujeme na základě osobních plánů. I díky těmto plánům jsme s nimi byli na 
exkurzi v chráněném bydlení v Neratově, na exkurzi v chráněných dílnách v Bartošovicích v Orlických 
horách a v chráněném bydlení v Kociánce v Brně.



Služby Azylový dům, Krizová pomoc a Dům na půl cesty jsou 
součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardu-
bického 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 od 1. ledna 2010 z Individuálního 
projektu Pardubického kraje (IP). 

Díky projektu lze pomoci cílovým skupinám osob se plně zapojit do ekonomického, sociálního 
a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich návrat na trh práce, udržení se na trhu 
práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

Cíle Individuálního projektu Pardubického kraje
• zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb v žádoucím rozsahu a kvalitě na celém území 
   pardubického kraje

• zajistit návaznost a propojenost sociálních služeb na celém území kraje a vytvořit síť sociálních služeb

• uspokojit potřeby vybraných cílových skupin osob a nabídnout všem potencionálním uživatelům 
   dostupné a kvalitně poskytované služby 
             

Individuální projekt Pardubického kraje  je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.
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Realizace dalších projektů

PROJEKT „PODPORA MAMINEK A DĚTÍ V TĚŽKÝCH SITUACÍCH“
Díky finanční podpoře Nadačního fondu Weil&Gotshal jsme mohli vést dva kroužky pro děti 
a realizovat několik akcí v Domově pro ženy a matky s dětmi v tísni (nyní v Domově na skalách), 
které by si většina uživatelů nemohla z finančních důvodů dovolit. V rámci projektu se uskutečnilo:

• nákup základních potravin, zdravotnického materiálu, hygienických potřeb pro uživatele (mouka, 
   těstoviny, chleba, rýže, sunar, trvanlivé potraviny, prostředky na vši, teplotu, desinfekci, pleny, 
    mýdlo, ...).

• smysluplné využití volného času u sociálně znevýhodněných děti v podobě různých akcí pro děti 
   v azylovém domě (Maškarní karneval, Den plný her, Vánoční besídka,…)   

• nákup her a herních, výtvarných a sportovních pomůcek pro děti do Domova, kroužky pro dětí 
   ve městě (SVČ Animo, ZUŠ a pod.), tak aby se děti zapojily mezi běžnou populaci

• výlety a výpravy do okolí 

V rámci projektu se uskutečnily tyto akce:
• maškarní karneval, hrátky s pejskem

• pečení velikonočních perníčků 

• táborák

• oslava Dne dětí, zahájení pravidelných kroužků pro děti, výlet do Letohradu

• výlet na Potštejn

• výlet do okolí Žamberka, do Častolovic

• výlet do ZOO, návštěva koupaliště

• výroba náramků přátelství

• Den otevřených dveří, drakiáda, výlet do Litic, projížďka na koních

• Adventní povídání a tvoření, návštěva muzea

• pečení perníčků, cukroví, Mikulášská a Vánoční besídka
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Realizace dalších projektů

PROJEKT „VYBAVENÍ PRACOVNÍ DÍLNY PRO SOCIOTERAPEUTICKÉ 
ČINNOSTI UŽIVATELŮ“
V rámci projektu „Společně za úsměv“ společnosti Konzum, 
obchodní družstvo Ústí nad Orlicí jsme vybavili pracovnu pro 
uživatele v Domě na půl cesty pro rozšíření a upevnění jejich 
dovedností, budování a rozvoj pracovních návyků nezbytných 
pro integraci na trh práce, rozvoj manuální zručnosti a fantazie 
formou tvorby drobných předmětů. Jedná se zejména o tvor- 
bu předmětů z textilu, dřeva, pedigu, papíru, šití drobných 
předmětů, různé výtvarné techniky, drobné práce s ručním 
nářadím.

PROJEKT „MÉNĚ ZNAMENÁ NĚKDY VÍCE - PŘÍMÁ PODPORA JEDNOT-
LIVCE!“
Finanční prostředky z Nadačního fondu Albert „Albert dětem“ jsme směřovali na podporu studující 
uživatelky v Domě na půl cesty. Díky tomuto projektu, jsme získali finanční prostředky na výdaje 
studentky a na její podporu při studiu a to po dobu cca 1 roku. Projekt  se bude rozbíhat během ledna 
2012. 
Dále jsme se zapojili do projektu „Život na zkoušku“ vzdělávacího centra Idea Help Žamberk, který je 
zaměřen na praktické uvedení mladých lidí do reálného života a to zejména při uplatnění na trhu 
práce. Projekt je určen především mladým lidem odcházejícím z ústavní výchovy. Momentálně se 
projektu účastní 5 uživatelů služby DPC a další 2 uživatelé, kteří u nás již pobyt ukončili. Během 
projektu uživatelé prochází pracovní diagnostikou, školením se zaměřením na hledání práce 
a práce na PC a na závěr dostanou možnost pracovat pro smluvní partnery po dobu zhruba 8 
měsíců.

PROJEKT „BEZPEČÍ PRO DĚTI V KRIZI“
Projekt se zaměřuje na zajištění kvalitní pomoci dětem, které se ocitly v ohrožení. Projekt přispívá 
ke zkvalitnění a rozšíření služby pobytové krizové pomoci pro matky s dětmi.  Rozšíření služby spočívá 
v umožnění využití služby nejen matkám s dětmi a ženám, ale také otcům s dětmi, či případně celé 
rodině. Zkvalitnění služby spočívá ve zvýšení odbornosti pracovníků krizové pomoci a v zasíťování 
služby, tzn. navázání bližší spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi, rodičem a dítětem, tak 
aby situace byla co nejrychleji a nejlépe vyřešena. Projekt je financován ze sbírkového fondu 
Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti a Českou televizí. Projekt byl zahájen v 
prosinci a bude pokračovat do konce roku 2013.
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OSLAVA 15. VÝROČÍ ORGANIZACE
V rámci oslav v Divišově divadle bylo otevření putovní výstavy „Jak se žije v mateřských centrech“, 
prezentace sdružení, hudební vystoupení dětí z Pohody s Broňou a „Žonglování s Václavem“ 
–  žonglérské vystoupení s malou školičkou žonglování.
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OCENĚNÍ
Ve středu 7. prosince 2011 proběhlo ve Společenském sále Magistrátu města Pardubic slavnostní 
vyhlášení ocenění dobrovolníka, nestátní neziskové organizace a společensky odpovědné firmy roku 
2011. Naše organizace, která byla navržena na ocenění městem Žamberk, byla mezi oceněnými.

Sdružení navrhlo k ocenění Broňu Halbrštátovou, která za svou činnost a neutuchající energii
a nasazení pro CEMU získala cenu médií.
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI
Neinvestiční 
Materiálové náklady 
kancelářský materiál 
vybavení
spotřební  materiál
výtvarné potřeby 
pracovní  pomůcky pro úklid a údržbu 
hračky a sportovní potřeby 
knihy, časopisy, CD, DVD 
potraviny – krizová pomoc 
Nemateriálové náklady 
elektrická energie 
tepelná energie 
vodné a stočné 
nájemné 
oprava a údržba 
software 
telefony, internet 
cestovné  
odvoz odpadů 
reprezentace 
reklamní služby 
ekonomické služby-účetnictví 
stravování  Maceška a prázdninová družina 
poplatky, daně 
poplatky bance 
poštovné 
vzdělávání uživatelů  
školení,  supervize 
fotopráce 
ostatní 
příspěvky uživatelům 
pojištění majetku 
jiné ostatní náklady
členské příspěvky 
Osobní náklady 
mzdové náklady HPP 
mzdové náklady OON-DPP 
odvody na soc. a zdrav.poj. 
náhrady mzdy za nemoc 
pojištění  Kooperativa
ostatní sociální náklady 
lékařské prohlídky pracovníků 
Fakultativní činnost 
Odpisy 
CELKEM
   

 
484 183
102 111
228 808
52 728 
51 178
23 543
7 139
9 012
9 664
1 317 860
194 608
302 650
65 480
136 614
26 534
10 805
89 613
41 193
12 671
7 186
30 891
144 000
53 359
1 925
5 148
3 205
14 175
64 535
568
96 833
1 199
9 678
2097
3 000
4 441 419
3 213 871
103 515
1 092 718
4 609
13 624
10 982
2 100
719
31 950
6 276 238
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI
příspěvky celkem
neinvestiční 
MPSV 
Pardubický kraj – Individuální projekt Pardubického kraje 
Pardubický kraj 
Město Žamberk 
Město Rychnov nad Kněžnou 
Město Kostelec nad Orlicí 
Město Ústí nad Orlicí 
Město Králíky 
Město Lanškroun 
Město Česká Třebová 
Město Vysoké Mýto 
Nadační fond Weil&Gothsal  
Nadace NROS 
Konzum, obchodní družstvo 
Úřad práce 
VLASTNÍ CELKEM
od uživatelů   služba azylový dům 
od uživatelů   služba dům na půl cesty
vstupné Rodinné centrum Pohoda
vstupné Maceška
příspěvek na stravu Maceška, družina
kurzy
burzy
prázdninová družina
nájemné
úroky
členské příspěvky
náhrady škod na majetku
ostatní výnosy
Fakultativní činnost
CELKEM   

5 202 328

607 701
3 567 998
190 000
593 000
75 000
23 000
10 000
12 000
20 000
10 000
3 000
50 000
11 598
15 000
14 031
1 125 957
479 304
121 580
64 912
195 466
56 248
3 780
74 564
55 880
4 450
14 741
550 
13 271
31 216
9 985
6 328 285

Výnosy hospodářská činnost:  
Reklama    3 000,- Kč

Prodej      51 033,- Kč

Náklady hospodářská činnost:     
Nákup zboží    16 663,- Kč 

Hospodářský výsledek roku 2011 je 89 417,- Kč. 
Pohledávky k 31. 12. 2011 činí 14 226,- Kč.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
KONTROLY

SPOLUPRÁCE A PROPAGACE

• Kontrola z Ministerstva práce a sociálních věcí a Pardubického kraje na službu azylový dům  

• Kontrola z Pardubického kraje na Dům na půl cesty, krizovou pomoc, Rodinné centrum Pohoda 
   a Klub bez klíče

• Kontrola z Městského úřadu Žamberk na financování Macešky a Rodinného centra Pohoda

• Kontrola hygieny všech zařízení pro pověření Sociálně-právní ochrany dětí na žádost Pardubického 
   kraje

Další spolupráce:
• Pardubický kraj – spolupráce na tvorbě benchmarkingové databáze jednání na KÚ Hradec 
   Králové 

• návštěva poslance Parlamentu ČR Jana Čechlovského

• spolupráce s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí v Žamberku

• Pardubický kraj a MPSV  - zapojení RC do transformace péče o ohrožené děti 

• účast na komunitním plánu Kostelec nad Orlicí  

• zapojení do komunitního plánování Ústí nad Orlicí

Město Žamberk, Rychnov nad Kněžnou, Lanškroun, Vysoké Mýto, Choceň, Lanškroun, Letohrad, Ústí 
nad Orlicí, Česká Třebová, Králíky, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Pardubický kraj, Nadační fond 
Weil&Gotshal, Konzum, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí, Michal Vyhnálek – Teddies, Bravo Isolit, 
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, 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, 
vzdělávací centrum IDEAHELP
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PROPAGACE
• veletrh sociálních služeb Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí  
• Den otevřených dveří v AD, DPC, RC

• pravidelné zapojení do kalendáře akcí města Žamberk

• zavedena aktivní prezentace na nástěnkách ve všech zařízeních 

• prezentace v muzeu, stánek – Majáles, Svátky dřeva, Vánoční jarmark  

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

  M • A • S 
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VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ PRACOVNÍKŮ
• dvoudenní školící akce v Souvlastní - DONASY s.r.o.  Mgr. Miroslava Dohnalová PSYCHOHYGIENA  
   JAKO PROSTŘEDEK KE ZLEPŠOVÁNÍ PAMĚTI, PROTI STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ, PhDr. Jaroslava 
   Dosedlová, PhD.  PSYCHOHIYGIENA S UMĚNÍM A POHYBEM 

• exkurze v Azylovém domě v Pardubicích

• přednáška právní minimum

• exkurze pracovníků DPC:  VÚ Brandýs nad Orlicí 2x, MěÚ Žamberk, DD Potštějn, VÚ Nový Jičín, 
   OSPOD Ústí nad Orlicí, Probační a mediační služba ÚnO, OSPOD Náchod, OSPOD Olomouc, DPC 
   Sámovka, DPC DOM, DPC SKP-Pardubice, DPC Zlín, exkurze do chráněných dílen v Bartošovicích 
   a do chráněného bydlení Kociánka v Brně. 

• konzultace s odborníkem ke standardům služby Krizová pomoc a Dům na půl cesty – hrazeno 

   z projektu QQT Pardubického kraje 

• „Sociální služby na hraně“ – konference Svitavy

• konference NNO – Chrudim

• dále školení zdarma v Hamrech, Marlinu a Benepalu
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem členům, pracovníkům, rodinám, přátelům a příznivcům, kteří přispěli k dobrému 
fungování sdružení v roce 2011.

Zvláštní poděkování patří dárcům a dobrovolníkům.

Dárci: Nadační fond Weil&Gothsal, Nadace NROS, Konzum, obchodní družstvo Ústí nad Orlicí, 
Nadační fond Albert, Bravo Isolit – elektronické zařízení, Michal Vyhnálek, Teddies – hračky, Klifi s.r.o. – 
poskytnutí prostoru pro pořádání Drakiády

Dobrovolníci: Marie Dolečková, Veronika Hánělová,  Jana Kotyzová, Petr Stejskal, Pavel Stejskal, Eva 
Divišková, Vlasta Michalovičová, Kristýna Wohlinová, Radka Balajová, Kateřina Nejedlíková, Lucie 
Musilová, Vladimír Jansa, Dana Novotná, Antonín Gubka, Táňa Tampová, Pavla Pípalová, Lenka 
Křivohlávková, Iva Maurerová, Jana Burešová, Bronislava Halbrštátová, 58 maminek pomáhajících 
na jarní a podzimní burze, studenti 3. ročníku  Propagace a výtvarnictví –  Střední umělecko- 
průmyslová škola Ústí nad Orlicí, 15 dobrovolníků z firmy Kraft foods s.r.o. 

Pracovníci sdružení, kteří přispěli dobrovolnou prací: Ladislava Stejskalová, Dagmar Jansová, Dana 
Hubálková, Lucie Malá, Klára Brejtrová, Jiřina Havlová, Jana Kopecká, Lucie Bedrníčková, Lenka 
Koryčanská, Ondřej Moudrý, Alice Venclová, Radka Francová




