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V tomto roce procházelo sdružení velkými zmìnami.
Pracovní tým a èlenové rady pracovali za pomoci odborníka na vzniku strategického plánu sdružení na období 
pìti let, který popisuje vize a dílèí cíle organizace. Zmìnila se organizaèní struktura sdružení s cílem zkvalitnit 
øízení organizace a také došlo ke zmìnì pracovního týmu, dvì pracovnice odešly na mateøskou dovolenou.

V roce 2010 jsme se zamìøili na spolupráci s jinými organizacemi. Staly jsme se èlenem Koalice nevládek 
Pardubicka a Asociace poskytovatelù sociálních služeb. Podíleli jsme se spoleènì s dalšími 11 mateøskými 
centry v Pardubickém kraji na realizaci projektu „Mateøská dovolená - období rùstu“ – motivaèní a poèítaèové 
kurzy pro maminky, o které byl velký zájem.

Zásadnì se zmìnily prostory Rodinného centra Pohoda tak, aby se návštìvníci a pracovníci v centru cítili 
lépe a bezpeènìji. Ve spolupráci s Mìstem Žamberk vznikla nová služba „ Maceška – hlídání dìtí pøedškolního 
vìku“, která napomohla vyøešit ve mìstì nedostatek volných míst ve školce a pøinesla alternativu pro rodièe 
navracející se po rodièovské dovolené do práce.

V Domì na pùl cesty byl realizován projekt „Moje volba“ podpoøený Nadací Ta�ány Kuchaøové – Krása 
pomoci, který napomohl mladým lidem postavit se na vlastní nohy. 

V Domovì pro ženy bylo vybudováno parkovištì a oddìlení zahrady od parkovací plochy oplocením.

Byl to opravdu hojný rok plný zmìn. Všechny tyto události kladly vysoké nároky na pracovníky a 
dobrovolníky sdružení, za což jim patøí velké díky. Všechny události minulého roku najdete blíže popsány 
uvnitø zprávy.

Snad se nám v roce 2011 podaøí se zastavit a zhodnotit všechny tyto zmìny, kterými jsme prošli. Doufám, že 
všechny tyto události pøispìjí ke spokojenosti maminek, dìtí, dospìlých a všech, kteøí využívají našich aktivit a 
služeb nebo se na nich podílejí. 

Dana Hubálková
pøedsedkynì sdružení

Úvodem ...
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Poslání a cíle sdružení
Posilujeme hodnoty rodiny, aktivní seberealizaci dìtí a dospìlých, pomáháme hledat øešení v tìžkých 

životních situacích. Jsme otevøeni spolupráci v místní komunitì se všemi, kteøí usilují o slušnost, toleranci a 
lepší vzájemné soužití.

Hlavním cílem je zastøešovat a podporovat aktivity naplòující poslání sdružení.
Specifickými cíli èinnosti sdružení jsou zejména:
?provozování rodinného centra jako zaøízení komunitního a integraèního centra a dále jako zaøízení prevence 

sociálního vylouèení rodièù peèujících o dìti 
?provozování zaøízení pro dìti a mládež jako zaøízení podporující aktivity na ochranu a prevenci pøed 

sociálnì nežádoucími a negativními jevy 
?provozování azylového domu pro ženy a matky s dìtmi jako zaøízení poskytující službu sociální prevence 

poskytování krizové pomoci ženám a matkám s dìtmi v akutních tìžkých životních situacích
?provozování domu na pùl cesty jako zaøízení poskytující osobám službu sociální prevence 
?sledování oprávnìných zájmù dìtí a dospìlých ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji
?organizování zájmových kroužkù, kurzù, semináøù, besed a pøednášek, karnevalù, divadelních 

pøedstavení, burz dìtského obleèení, hraèek a sportovních potøeb, výstav, akcí pro veøejnost, jarmarkù 
vlastních výrobkù, charitního šatníku, pùjèování knih a pomùcek, hlídání dìtí, táborù a krátkodobých 
pobytù, výletù, soutìží, sbírek, pøímìstských táborù 

?vzdìlávání osob a vzdìlávání pracovníkù obèanského sdružení, získávání a pøedávání odborných 
poznatkù o výchovì, zdraví, psychologii, sociologii, ekologii

?aktivity vedoucí k ochranì životního prostøedí
?propagování všech èinností sdružení
?fundraising – zabezpeèování finanèních prostøedkù pro udržení a rozvoj všech aktivit sdružení, pøíprava 

a øízení projektù
?pøíležitostný nákup a prodej zboží 
?zprostøedkování reklamy 
?spolupráce s odborníky, se státními orgány, s místní samosprávou s ostatními organizacemi

Oblast A. Posílení kvality a optimální rozvoj služeb a lidských zdrojù organizace
Oblast B. Zajištìní finanèní stability a posilování technického a materiálního zázemí
Oblast C. Budování dobrého jména a právní existence a vnìjší spolupráce

Cíle sdružení na pøíští období - ze strategického plánu 
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Informace o sdružení
Sdružení mìlo v roce 2010  13  èlenù.  

Pøedsedkynì sdružení: Ing. Dana Hubálková
Èlenky rady: Bc. Dagmar Jansová

Mgr. Bronislava Halbrštátová 
Lucie Malá
Lenka Køivohlávková
Mgr. Klára Brejtrová 
Ladislava Stejskalová
Ing. Jana Burešová
Iva Maurerová 

Èlenka smírèí komise: PhDr. ¼udmila Langrová
Èlenky kontrolní komise: Ing. Jana Hlaváèová

Ing. Jana Cviková 

V roce 2010 se rada sešla 5 krát a probìhla 1 valná hromada.

V roce 2010 pracovalo ve sdružení 16 pracovníkù na hlavní pracovní pomìr a prùbìžnì 13 pracovníkù na 
dohodu o provedení práce celkem na 15,5 pracovních úvazkù.

Èlenem se mùže stát každý, kdo:
?souhlasí se stanovami, posláním a cíli sdružení
?pøispívá k rozvoji a dobrému jménu sdružení
?úèastní se setkání a aktivnì se podílí v rámci svých možností na èinnosti

Práva èlenù:
?aktivnì se podílet dle svých možností na plnìní cílù sdružení, jeho èinnosti a pøispívat k jeho rozvoji, 
dobrému jménu a propagaci
?úèastnit se valné hromady
?èlen mùže volit a být volen do orgánù sdružení
?být informován o èinnosti sdružení
?obracet se na orgány sdružení s podnìty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádøení
?pøicházet s iniciativními námìty, návrhy a doporuèeními a pøedkládat je orgánùm sdružení 

Povinnosti èlenù:
?øídit se stanovami a dalšími vnitøními pøedpisy sdružení
?jednat ve shodì s posláním a cíli sdružení
?øádnì vykonávat funkce v orgánech sdružení
?chránit majetek sdružení
?dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení 
?platit èlenský pøíspìvek v souèasné dobì 50,- Kè / rok

Bližší informace lze najít ve stanovách. Stanovy jsou k dispozici v Rodinném centru Pohoda a na 
webových stránkách www.pohoda.org.

Rada sdružení fungovala v roce 2010 v tomto složení

Èlenství ve sdružení
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Organizaèní schéma
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Nové projekty a spolupráce v roce 2010

Projekty neinvestièního charakteru

Projekty investièního charakteru 

Podány tyto 3 nové projekty do ESF

Zmìny a novinky v roce 2010

Propagace sdružení 

?„Maceška – hlídání dìtí pøedškolního vìku“ 
?„Moje volba“ -  soubor motivaèních kurzù pro uživatele DPC 
?spolupráce s Koalicí nevládek Pardubicka v projektu „Mateøská dovolená - období rùstu“ –  

motivaèní a PC kurzy pro maminky 
?spolupráce s Koalicí nevládek Pardubicka - úèast v projektu Communem reddere  pøi vzniku 

metodiky Sítì uèících se organizací 
?aktivní úèast pøi tvorbì dokumentu Dohoda o spolupráci s Pardubickým krajem 
?spolupráce s mìstem pøi úèasti v soutìži MPSV „Obec pøátelská rodinì“ 

?„Zkvalitnìní prostor Rodinného centra Pohoda“ – výmìna oken, podlahy, osvìtlení, vznik 
úložných 
prostor a rozšíøení kuchyòské linky

?parkovištì u Domova

?„Spolupráce pro kraj“ – partnerem s ostatními MC, žadatel RC Krùèek Svitavy
?„Aktivnì do zamìstnání“ – vzdìlávání maminek dìtí do 15 let
?„Profesionalitou k efektivnìjší pomoci“ – vzdìlávání pracovníkù v soc. službách a peèujících osob, 

rozvoj služeb

?úèast ve výbìrovém øízení na poskytování služeb AD a DPC – Individuální projekt 
Pardubického kraje 

?tvorba Strategického plánu sdružení na dalších 5 let
?zmìna systému øízení, pohotovostní služba na telefonu 
?zavedení benefitù pro pracovníky a èleny sdružení
?vstup do Asociace poskytovatelù sociálních služeb a Koalice nevládek Pardubicka 
?rozšíøení internetových stránek, jednotné oznaèení zaøízení 
?v Domovì zavedeny spoleèné programy pro maminky a pracovní terapie

?úèast na konferenci Asociace poskytovatelù sociálních služeb – sekce Azylové domy
?prezentace na konferenci nestátních neziskových organizací v Litomyšli
?veletrh sociálních služeb Žamberk, Ústí nad Orlicí   
?3 návštìvy zasedání Rady mìsta 
?Den otevøených dveøí ve všech zaøízeních 
?úèast na semináøi „Matky v EU“ v Evropském parlamentu v Bruselu 
?pravidelné informace v kalendáøi akcí mìsta Žamberk 
?stánek – Majáles, Vánoèní jarmark 
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Rodinné centrum Pohoda
Do Rodinného centra Pohoda pøicházejí pøedevším rodièe 

na rodièovské dovolené, peèující o dìti pøedškolního vìku. 
Vítáni jsou i dìti s babièkou nebo dìdeèkem.

V centru se setkávají maminky s podobnými zájmy a 
problémy a dìti poznávají nové kamarády. Mohou se 
dozvìdìt nové informace, mohou se nauèit spoustu nových 
vìcí a dovedností a navázat nová pøátelství a vzájemnì si 
vypomáhat. Mohou využít knihovnu s možností vypùjèení 
odborných knih a èasopisù z oblasti výchovy a vzdìlávání dìtí 
a dospìlých, nìkteré sbírky zákonù (napø. obèanský zákoník, 
zákoník práce). Dále mají možnost pøístupu na internet pro 
vyhledávání pracovních pøíležitostí a informací ze sociální 
oblasti, služeb v Žamberku a okolí. 

Centrum bylo otevøeno dennì od pondìlí do pátku od 8 
do 16 hodin. V dopoledních hodinách je pøipraven pravidelný 
program pro rodièe na mateøské a rodièovské dovolené 
s malými dìtmi. Po celý školní rok se konají pravidelné 
aktivity pro dospìlé i dìti. 

Pravidelný program

Dopolední program pro dìti a maminky zaèíná zpravidla
v 9:30 hod.

Pondìlí „Mámo, táto, pojï si hrát” - volná herna
Úterý „Pojï si se mnou zacvièit” – pohybové 

aktivity pro rodièe s dìtmi od 1,5 roku 
Støeda „Chci poznávat svìt” - herna vyhrazena 

pro maminky s batolátky 
Ètvrtek „Mám šikovné ruèièky” - malování
 pastelkami, temperami, práce s nùžkami, 

modelínou, moduritem
Pátek „Zpívám si a tancuju” - zpívání s kytarou
 za doprovodu dìtí na malé hudební nástroje, 

jednoduché taneèky, hry s hudbou 

Program pro dìti 

Úterý výtvarný kroužek pro dìti 15:00 – 17:00 hodin
Ètvrtek výtvarný kroužek pro dìti 15:00 – 17:00 hodin
Pondìlí angliètina pro dìti 16:15 – 17:15 hodin
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Program pro dospìlé
Pondìlí keramika pro zaèáteèníky i pokroèilé 18:00 – 21:00 hodin 

kurz patchworku pro zaèáteèníky a pokroèilé
úterý hatha jóga 17:45 – 19:15 hodin
výuka toèení na hrnèíøském kruhu – dle individuální dohody
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Jednorázové akce, které probìhly v RC

?Výtvarný veèer – savování trièek
?Dìtský karneval 
?Výtvarný veèer – vitrážové šperky 
?Masopustní karneval 
?Národní týden manželství 
?Výtvarný veèer – pletení z pedigu  
?Velikonoèní výstava 

?Jarní burza 
?Den Zemì 
?Výtvarný veèer – malované tašky 
?Pálení èarodìjnic 
?Zpívání ke Dni Matek 
?Výtvarný veèer – pedigové podnosy 

?Den otevøených dveøí (Pøijïte pobejt)
?Výtvarný veèer – malované tašky 
?Výtvarný veèer – sypaná batika 
?Prázdninová družina 
?Výtvarná družina 
?Slavnostní otevøení a den otevøených 

dveøí po rekonstrukci 
?Dopravní soutìž 
?Podzimní burza 
?Výtvarný veèer – šperky z plsti 
?Sbìr odpadkù a kaštanù v parku 
?Výtvarný veèer –  šperky z plsti

?Sázení stromkù 
?Pøednáška s pohádkou o zubech 
?Pøednáška Mýdlárna Rubens 
?Pøednáška Táni Brodské 
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dospìlí dìti

Volná herna 1362 1515

Poèet návštìvníkù dopoledního pravidelného programu 893 1008

Poèet návštìv pravidelných akcí 618 586

Poèet návštìv jednorázových akcí 337 345

Poèet návštìv jednorázových neevidovaných akcí (výstavy, burzy) 1030 -

Prázdninová družina - poèet dìtí - 50

Prázdninová družina - návštìvnost - 377

Výtvarný kroužek pro dìti - poèet dìtí - 25

?Adventní výstava 
?Ekologická soutìž „Vím co s tím“.
?Jarmark 
?Mikulášská besídka 
?Solná jeskynì 
?Pøednáška o zdravém pøebalování 
?Solná jeskynì 
?Vánoèní besídka 
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Prázdninová družina

Prázdninová družina se konala v termínech od 1. 7. 
do 30. 7. v rozmezí pìti kalendáøních týdnù. 
Dìti trávily prázdniny v kolektivu vrstevníkù, 
poznávaly nové kamarády a úèastnily se spousty 
rùznorodých aktivit. Rodièe mìli jistotu, že po celou 
dobu, kdy jsou v zamìstnání, je o jejich dìti vhodným 
zpùsobem postaráno. 

Celkem se družiny úèastnilo 40 dìtí ve vìku od 6 do 
12 let, které vykonaly 327 návštìv. Družina nabízí 
rodièùm péèi o dìti v pracovních dnech vždy od 7:30h 
do 16:00h. Pro dìti je zajištìn obìd v místní školní 
jídelnì. 

Dìtem je v prostorech rodinného centra k dispozici 
pingpongový stùl, kuleèník, stolní fotbálek, poèítaèe, 
množství stolních her, výtvarné pomùcky, na zahradì u 
rodinného centra pak herní sestava, hrací domeèek, 
pérák, pískovištì. Každý den je také pøipravován 
organizovaný program formou výletù, soutìží, 
výtvarných a sportovních aktivit. 
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Výtvarná družina 

Výtvarná družina se konala v rozsahu jednoho týdne. Tento projekt je urèen dìtem se zájmem o výtvarné 
aktivity. Kapacita je 10 dìtí a byla plnì využita. Bìhem tohoto týdne mìly dìti možnost se seznámit s rùznými 
výtvarnými technikami jako napø. práce s hlínou, malování na sklo, tvarování z fimohmoty, smaltování, 
malování, batikování a savování textilu, navlékání korálkù èi šití. Výtvarná družina se konala v prostorech 
keramické dílny RC. Dìti využívaly pro chvíle odpoèinku prostory a vybavení herny, zahrály si spoleèenské 
hry, zasportovaly si na zahradì èi se vydaly na procházku do blízkého parku.

Celkové neinvestièní náklady Rodinného centra Pohoda: 814 000 Kè
Celkové investièní náklady Rodinného centra Pohoda: 481 000 Kè
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Klub bez klíèe
Do Klubu pøicházely dìti od 8let a mládež do 18let. 

Pracovnice Klubu nejdøíve seznamuje pøedevším 
novì pøíchozí návštìvníky se všemi možnostmi Klubu 
a  pravidly chování v Klubu. Pracovnice nabízí dìtem 
aktivity napø. výtvarné, sportovní èinnosti, stolní a 
spoleèenské hry. 

?dìti se mohly zapojit do pøipravovaného 
programu. Pracovnice dìtem také nabízí úèast 
na jednorázových akcích. Do programu bylo 
zaøazeno ètvrteèní promítání filmù a 
dokumentù.

?d ì t i ,  k t e r é  s e  n e c h t ì l y  z ú è a s t n i t  
organizovaného programu, mìly možnost 
samostatnì pøi dodržování pravidel Klubu 
.................využívat prostory a vybavení herny. K dispozici mìly kuleèník,  
možností pøipojení na internet, stolní hry. Kdykoli ale mìly možnost pøipojit se k organizovaným 
aktivitám. Bìhem roku poøádá Klub turnaje v kuleèníku, ve stolním fotbale, ve stolním tenise, Den 
ekologie.

?každý týden probíhala jedna konkrétní výtvarná aktivita. Vìtšinou byla pøipravována s ohledem na aktuální 
èasové období. Do programu byly zaøazovány rùzné výtvarné techniky (vyrábìní z papíru, z moduritu, z 
pøírodních materiálù).

  stolní tenis, stolní fotbal, el. šipky, PC s 

Poèet návštìvníkù 215 chlapcù a 142 dívek

Návštìvnost celkem 4755

Prùmìrná denní návštìvnost 30 dìtí

Prùmìrný vìk 12,3 let

Klub navštívilo 357 dìtí což je o 6 % více oproti plánovanému poètu dìtí. Poèet návštìv byl 4755 což je 
o 14% ménì. Nižší návštìvnost byla zpùsobená uzavøením Klubu do 24. záøí z dùvodu výmìny oken.

Pro pobyt V Klubu bez klíèe není podmínkou èlenství ani 
jiná forma registrace, dìti mají možnost zùstat v anonymitì, 
dìti se mohou podílet na èinnostech v Klubu a ovlivòovat je, 
dìti se mohou a nemusí zapojovat do pøipravovaných 
èinností, návštìvy v Klubu jsou bezplatné, dìti mohou 
pøicházet a odcházet kdykoli v rámci otevírací doby.

Klub byl otevøen každý pracovní den od 12:00h do 
17:45h. 

V Klubu probìhlo bìhem celého roku 21 akcí. 

Celkové náklady Klubu bez klíèe: 241 000 Kè
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Maceška – hlídání dìtí pøedškolního vìku
21. èervna jsme zahájili ve spolupráci s mìstem 

Žamberk provoz nové služby Maceška – hlídání dìtí 
pøedškolního vìku. Služba nabízí rodièùm hlídání dìtí ve 
vìku od 2 do 7 let, každý pracovní den od 6:30 do 17:30 hod. 
Služba je umístìna v prostorech druhého patra budovy RC, 
které nám poskytlo mìsto Žamberk k využití. Dìtem 
nabízíme bezpeèný prostor s volným i organizovaným 
hraním pod dozorem zodpovìdných osob.

Novì vzniklá služba se slibnì rozjela. Nabízíme rodinné 
prostøedí útulného dvoupokojového bytu ve „vìžièce“ s 
výhledem na Žamberk a Orlické Hory v sídle Rodinného 
centra Pohoda. V ideálním malém kolektivu si i s 
dvouletými dìtmi v klidu a bezpeèí hrajeme, zpíváme, 
.........kreslíme, vyrábíme, baštíme i spinkáme. Dìti se pravidelnì úèastní programù v hernì rodinného centra, takže 
spoleènì s ostatními návštìvníky cvièí, tancují, zpívají, malují nebo jen tak øádí na klouzaèce a v kulièkovém 
bazénku. Pøíjemným a pøínosným zpestøením, zvláštì pro celodenní hlídání dìtí, jsou procházky do parku, 
aktivity na blízkém høišti nebo na zahradì u rodinného centra. Pøekvapivì pohodovì probìhly ke konci roku 
uskuteènìné návštìvy solné jeskynì v Žamberku. 

K 31. 12. jsme zaevidovali 35 pøihlášek 
dìtí. Návštìvnost v tomto roce byla 327, 
prùmìrný vìk dìtí byl 3,52.

Celkové náklady Macešky: 337 000 Kè
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Domov pro ženy a matky s dìtmi v tísni

V Domovì pro ženy a matky s dìtmi v tísni se v roce 
2010 realizovali opìt dvì služby - azylový dùm a 
krizová pomoc. V obou službách se pomáhalo ženám, 
dle jejich individuálních potøeb, èasto v souèinnosti s 
odbory sociálnì právní ochrany dìtí. Novì jsme zavedli 
pro nezamìstnané pracovní terapii, která pøedstavuje 
pøedevším pøípravu do pracovního procesu. Souèasnì 
se maminky s dìtmi úèastní 6 dní v týdnu programu, 
který si èásteènì pøipravují pro sebe navzájem a 
èásteènì ho pøipravují pracovnice. 

Uskuteènilo se nìkolik jednorázových akcí:

leden Tøi Králové
bøezen Maškarní karneval
duben Peèení velikonoèních perníèkù
duben Maminka v akci - soutìžní odpoledne
duben Pálení èarodìjnic
èerven Dìtský den na Vochtánce
èerven Návštìva akce Maják
záøí Den otevøených dveøí
záøí Peèení rohlíèkù
listopad Peèení vánoèních rohlíèkù
prosinec Peèení cukroví, pøíprava programu na besídku
prosinec Mikulášská nadílka
prosinec Vánoèní besídka

Azylový dùm
Po celý rok, tak jako v pøedchozích letech, jsme pomáhaly 

ženám a matkám, které se ocitly v tìžké životní situaci. Tìmito 
tìžkými životními situacemi byly hlavnì vážné neshody v rodinì 
spojené s domácím násilím nebo finanèní situace matce s dìtmi 
nedostaèovala k hrazení bytových nákladù. Zájemkynì o službu 
azylového domu se pøišly vždy nejdøíve seznámit s prostøedím 
azylového domu a pravidly jeho chodu. Veškerá pomoc se 
poskytuje pøedevším dle individuálních potøeb žen a dìtí.  V 
souladu se zákonem o sociálních službách se jednalo o základní 
sociální poradenství, pomoci pøi zajištìní ubytování, stravy, pøi 
uplatnìní práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních 
záležitostí. 
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Službu využilo 31 matek a 54 dìtí. Délka pobytu byla celkem 9619 dní. Prùmìrná délka pobytu 142 dní. 
Z národnostních menšin byly 4 maminky, tj. 13, 8 %.

Ženy z  azylového domu odcházely: 

?13 % zpìt do rodiny
?26 % k pøíbuzným nebo známým
?13 % do jiných sociálních nebo zdravotních

služeb
?48 % do nájemních bytù 

(mìstských, sociálních, komerèních)

Služba je souèástí Støednìdobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje

Prostøednictvím pobytové krizové pomoci nabízíme øešení ženám v momentální, naléhavé a zdraví 
ohrožující situaci spojené se ztrátou pøístøeší a nezajištìním základních životních potøeb. K využití krizové 
pomoci dostaèovala ústní žádost o pomoc, kdykoli po 24 hodin dennì. 

Veškerá pomoc se poskytuje pøedevším dle individuálních potøeb žen a dìtí. V souladu se zákonem o 
sociálních službách se jednalo o základní sociální poradenství, poskytnutí ubytování, stravy, sociálnì 
terapeutické èinnosti, pomoc pøi uplatnìní práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních záležitostí. 

Doba využívání služeb byla individuální od 1 do 18 dní. Doba se stanovuje zpravidla na 7 dní. Kratší doba 
postaèuje uživatelùm, kteøí mají podporu rodiny nebo známých. Delší èas umožòujeme v pøípadì, že je  
zajištìna kvalitní následná pomoc do nìkolika dní. Službu krizové pomoci ukonèovala ve vìtšinì pøípadù 
uživatelka na vlastní žádost.
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Ženy z krizové pomoci odcházely:

?6 % zpìt do rodiny 
?60 % do azylového domu, který 

provozuje naše organizace
?20 % do jiných sociálních nebo 

zdravotních služeb
?13 % k pøíbuzným nebo známým
?13 % nám ženy nesdìlily, kam odcházejí

Ukonèení krizové pomoci záleželo na situaci, v 
jaké se žena nacházela. Uživatelé pøicházeli z 
rùzných mìst v Èeské republice.  Poèet krizových 
intervencí bylo 156. Prùmìrná doba pobytu 5,7 
dnù.

Služba je souèástí Støednìdobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje
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V Domovì využilo v roce 2010 služeb:

Azylový dùm Krizová pomoc

Dìti 54 27

Ženy 31 17

Celkové neinvestièní náklady Domova: 3 611 000 Kè
Celkové investièní náklady Domova: 59 000 Kè
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Dùm na pùl cesty
Do Domu na pùl cesty pøicházejí mladí lidé ve vìku 
18 – 26 let, kteøí potøebují pomoc se vstupem do 
samostatného života. Dùm na pùl cesty mùže své 
služby poskytnout celkem osmi mladým lidem. 

Rok 2010 byl pro Dùm na pùl cesty plný zmìn. 
Zmìny byly zejména v personálním obsazení 
pracovního týmu. Pùvodní tým vystøídal nový 
pracovní tým složen z vedoucí sociální pracovnice 
Radky Francové a pracovníka v sociálních službách 
Ondøeje Moudrého. 
Zájem o službu sociální pobytové služby v Domì na pùl cesty byl i v roce 2010 uspokojivý. 

V záøí byl uspoøádán Den otevøených dveøí, bìhem kterého nás navštívili zájemci o službu a nìkteøí 
poskytovatelé sociálních služeb z okolí. 
Spoleèné akce pro uživatele - jako napøíklad velikonoèní peèení perníkù, grilování, vánoèní posezení. 

Díky Nadaci Ta�ány Kuchaøové - Krása pomoci jsme i 
letos mohli uživatelùm nabídnout projekt Moje volba, 
který je urèen pro mladé lidi. Projekt Moje Volba je 
výchovný, motivaèní a vzdìlávací projekt, který se zamìøil 
na pomoc a podporu pøi pøebírání zodpovìdnosti za svùj 
život, øešení konfliktù, práva a povinnosti, komunikaci,... 

Projekt byl pro uživatele velice pøínosný a výbornì 
doplòoval práci sociálních pracovníkù. Úspìch 
samozøejmì spoèíval i v osobnosti lektora a to Mgr. Táni 
Brodské z obèanského sdružení Zmìna. Tento projekt 
probíhal po celý rok 2010 ve tøech fázích. 

V Domì na pùl cesty využilo v roce 2010 služeb:

Ženy 5
Muži 9
Matka s dìtmi 3
Dìti 4
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?Služba je souèástí Støednìdobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje

Celkové náklady Domu na pùl cesty jsou 904 000 Kè

V rámci zadávacího øízení v souladu se zákonem è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách byly služby azylový 
dùm a dùm na pùl cesty vybrány a jsou financovány od 1. ledna 2010 z Individuálního projektu Pardubického 
kraje (IP). 

Díky projektu lze pomoci cílovým skupinám osob se plnì zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního 
života spoleènosti, zejména pak umožnit jejich návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo pøístup ke 
službám, které návrat na trh práce umožòují. 

Cíle Individuálního projektu Pardubického kraje

?Zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb v žádoucím rozsahu a kvalitì na celém 
území pardubického kraje

?Zajistit návaznost a propojenost sociálních služeb na celém území kraje a vytvoøit sí� 
sociálních

?Uspokojit potøeby vybraných cílových skupin osob a nabídnout všem potencionálním 
uživatelùm dostupné a kvalitnì poskytované služby služeb

Individuální projekt Pardubického kraje  je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem 
Èeské republiky. 

19

2010



Výsledky hospodaøení 
Výdaje  

 Materiálové náklady

 Nemateriálové náklady

 Osobní náklady

CELKEM 6  425 527

 Neinvestièní 5 885 607
533 047

   kanceláøský materiál 102 812
   vybavení 267 679
   spotøební materiál 77 227
   výtvarné potøeby 39 219
   pracovní  pomùcky pro úklid a údržbu 19 511
   hraèky a sportovní potøeby 10 684
   knihy, èasopisy, CD, DVD 15 915

1 525 975
   elektrická energie 183 100
   tepelná energie 283 107
   vodné a stoèné 55 249
   nájemné 267 068
   oprava a údržba 135 573
   instalace software 47 199
   telefony, internet 95 268
   cestovné 42 128
   odvoz odpadù 11 698
   reprezentace 4 738
   reklamní služby 37 111
   ekonomické služby-úèetnictví 111 000
   stravování Maceška a prázdninová družina 14 280
   poplatky, danì 6 775
   poštovné 4 708
   vzdìlávání uživatelù v DPC 42 525
   školení,  supervize 79 408
   fotopráce 263
   ostatní 90 278
   pøíspìvky uživatelùm 1 528
   pojištìní majetku 12 971

3 826 585
   mzdové náklady HPP 2 756 457
   mzdové náklady OON-DPP 113 478
   odvody na soc. a zdrav.poj. 937 199
   zákonné sociální náklady, náhrady mzdy za nemoc 2 927
   ostatní sociální náklady 5 254
   pojištìní Kooperativa 11 270
 Investièní 539 920
  výmìna oken + jedno nové 308 674
  rekonstrukce podlahy 172 035
  parkovací plocha u Domova pro ženy 59 211
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Pøíjmy hlavní èinnost
Pøíspìvky celkem

Vlastní celkem

CELKEM 6  478 409

5 649 843
Neinvestièní 5 089 926
  MPSV 608 500
  MŠMT 60 000
  Pardubický kraj – Individuální projekt Pardubického kraje 3 279 826
  Pardubický kraj 215 000
  Státní zemìdìlský intervenèní fond 65 598
  Úøad práce 148 843
  Mìsto Žamberk 513 159
  Mìsto Rychnov nad Knìžnou 100 000
  Mìsto Kostelec nad Orlicí 23 000
  Mìsto Ústí nad Orlicí 10 000
  Mìsto Králíky 12 000
  Mìsto Lanškroun 20 000
  Mìsto Letohrad 3 000
  Mìsto Vysoké Mýto 7 000
  Nadace Ta�ány Kuchaøové – Krása pomoci 44 000
Investièní 539 917
  Státní zemìdìlský intervenèní fond 426 076
  Mìsto Žamberk 113 841

828 566
   nájemné  Dùm pro ženy 434 627
   nájemné  Dùm na pùl cesty 102 494
   vstupné Rodinné centrum Pohoda 35 094
   vstupné Maceška + pøíspìvek na stravu 52 971
   hlavní èinnost (kroužky, kurzy) 43 626
   burzy 64 332
   prázdninová družina 40 144
   výstavy 29 401
   úroky 14 790
   èlenské pøíspìvky 550
   pøijaté náhrady škod 10 537

Výnosy hospodáøská èinnost:

Reklama 19 035 Kè
Prodej 22 762 Kè

Náklady hospodáøská èinnost: 11 572 Kè 

Hospodáøský výsledek roku 2010 dle pøiznání k dani z pøíjmù právnických osob 
øádek 10 je 82 485 Kè.

2010
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Podìkování

Instituce 

Odborní partneøi a spolupracující organizace

Ministerstvo práce a sociálních vìcí – Domov pro matky, Rodinné centrum
Ministerstvo školství – Klub bez klíèe
Pardubický kraj – Rodinné centrum, Klub bez klíèe, Domov pro matky, Dùm na pùl cesty
Mìsto Žamberk – Rodinné centrum, Klub bez klíèe, Maceška, Domov pro matky, Dùm na pùl cesty
Mìsto Rychnov nad Knìžnou – Domov pro matky, Dùm na pùl cesty
Mìsto Vysoké Mýto, Choceò, Lanškroun, Letohrad, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Èeská Tøebová, 
Jablonné nad Orlicí, Králíky – Domov pro matky
Nadace Táni Kuchaøové – Krása pomoci – projekt „Moje volba“ v Domì na pùl cesty

Speciální škola Žamberk
Základní škola v Nádražní ulici 
Mateøské školy v Žamberku
Mìstská policie Žamberk
Policie ÈR

Nadìje støedisko potravinové pomoci Litomyšl – potravinová pomoc
Helpion, o.p.s. Rychnov nad Knìžnou – potravinová pomoc
Sbor dobrovolných hasièù
O. s. Zmìna Píseèná
Náš Domov Koclíøov
Dlaò životu, Hlinsko 
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. Chrudim
Koalice nevládek Pardubicka o. s.
Místní akèní skupina Orlicko
Amalthea o. s., Pardubice
Intervenèní centrum Pardubice
Èeský èervený køíž, Žamberk
Charita Letohrad
AgroKonzulta, spol. s. r. o.
Informaèní centrum Orlicko
Ekola Èeské Libchavy s.r.o.
Merlin, s.r.o., Ústí nad Orlicí
Psychologové, lékaøi
Mateøská a rodinná centra v Pardubickém kraji

22

2010



Dobrovolníci 

…………….dìkujeme.
Pracovní tým

Do èinnosti se zapojilo 33 dobrovolníkù, kteøí pomáhali pøedevším s programem,  organizací výstav a 
burz, úklidovými pracemi pøi rekonstrukci apod.

Adamcová Katka, Bártová Alena, Bednáøová Marcela, Betrandová R. Jana, Dušková Alena, Fajfrová 
Andrea, Gažáková Alena,  Grusová Lenka, Chejnovská Eva, Jansa Vladimír, Jansová Agáta, Jansová 
Cecílie, Julišová Jitka, Krejsová Katka, Krejsová Renata, Køivohlávková Lenka, Malý Jaromír,  Maurer 
Michal, Maurerová Iva,  Novotná Dana, Novotný Jiøí, Pírková Pavla, Polanská Vìra, Rousová Pavlína, 
Sádovská Hana, Slezáková Dana, Škopová Jana, Štefková Irena, Tobeš Jiøí, Tobešová Zuzana, Vrkoèová 
Pavla

Dìkujeme všem rodinám, pøátelùm a pøíznivcùm, bez jejichž pomoci by sdružení nebylo tím, èím je – 
pøíjemným místem pro setkávání všech generací, kde se mohou cítit spokojenì, kam se tìší a kde mohou 
obohacovat nejenom sebe, ale i ostatní.  Dìkujeme také pracovníkùm sdružení za pøíjemnou atmosféru, 
psychickou podporu a dobrovolnicky vìnovaný èas navíc.

Zleva nahoøe: Klára Brejtrová, Radka Francová, Lucie Malá, Eva Hylmarová, Radka Kalousová, Jana Kopecká, 
Alice Venclová
Uprostøed: Jiøina Havlová, Michaela Tomanová, Dagmar Jansová, 
Zleva dole: Lenka Koryèanská, Lenka Grusová, Ludmila Holancová, Ladislava Stejskalová, 
Dana Hubálková
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Historie
1996 V èervenci vznik sdružení a v listopadu otevøení Rodinného centra Pohoda v Kostelní ulici

1997 První burza dìtského ošacení, obuvi, hraèek a sportovních potøeb

1998 Zahájeny pravidelné programy pro maminky s dìtmi 

1999 Pronajaty vìtší prostory na akce pro veøejnost, první prázdninová družina

2000 První placená pracovnice 

2001 Dohodnut pronájem vìtších prostor v Nádražní ulici

2002 Èlenství Rodinného centra v Síti mateøských center o. s.

2003 Rekonstrukce a stìhování do nových prostor díky podpoøe Nadace Civilia a mìsta Žamberk 

2004 Zahájení èinnosti volnoèasového Klubu bez klíèe

2004 Získání certifikátu spoleènost pøátelská rodinì

2006 Pronájem budovy v ulici ÈSA a zahájení provozu Domova pro ženy a matky s dìtmi v tísni

2007 Registrace sociální služby azylový dùm a krizová pomoc v Domovì pro ženy a matky s dìtmi v tísni 
na Krajském úøadì v Pardubicích, zapojení do kampanì Sítì MC v ÈR „Táta dneska frèí“

2007 Pøedsedkynì sdružení získala ocenìní „Dobrovolník kraje“ za rok 2007, udìlované SKP Pardubice 
ve spolupráci s Pardubickým krajem

2008 Pronájem budovy v Sadové ulici a pøevzetí služby Domu na pùl cesty od poloviny roku

2008 Zákládajícím èlenem Místní akèní skupiny (MAS) Orlicko o. s.

2009 Krajská kontrola Standard sociální služby azylový dùm s úspìšným výsledkem

2010 Otevøení Macešky – hlídání dìtí pøedškolního vìku

2010 Rekonstrukce prostor Rodinného centra Pohoda

2010 Èlenem Asociace poskytovatelù sociálních služeb a Koalice nevládek Pardubicka ( Konep )
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Jak s námi mùžete spolupracovat?

Mùžete s námi navázat tyto formy spolupráce:

Podpoøte nás vìcným darem nebo službou

?máte možnost stát se partnery našich programù a jejich prostøednictvím podpoøit realizaci 
našich cílù, mùžete podpoøit konkrétní projekt nebo akci

?mùžete se zapojit do aktivit sdružení
?poskytnutí sponzorské služby nebo vìcné dary, dle Vašich možností 
?darování financí v libovolné výši 
?nabídnutí sponzorské propagace naší organizace na Vašich webových stránkách èi v jiných 

materiálech 
?pomoc formou dobrovolné práce
?nabídnutí slevy z Vámi poskytovaných služeb

Velice nám pomùžete, pokud nám mùžete poskytnout dar ve formì materiálu nebo služby.
Aktuálnì uvítáme napøíklad:
Vìcné dary:
?papíry v jakémkoli množství a formátu 
?výtvarné potøeby
?jakékoliv kanceláøské potøeby
?sportovní potøeby
?drobné ceny pro dìti do soutìží, rùzné hry a knihy pro dìti
?potøeby pro školáky
?ložní prádlo, utìrky, ruèníky, deky, polštáøe
?hygienické potøeby, látkové pleny
?funkèní kanceláøské vybavení 

Služby:
?tisk informaèních materiálù, pozvánek na akce, výroèních zpráv a jiných propagaèních 

materiálù
?grafické zpracování textù
?propagace
?pøeklad našich informaèních materiálù do angliètiny pøípadnì jiných jazykù
?poradenství v oblasti práva, managementu, ekonomie 
?výpomoc s pøepravou materiálu
?pomoc pøi organizování programù a akcí
?správa poèítaèové sítì, pevné pøipojení na internet
?opravy a údržba budov, zaøízení a zahrad 
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Kontakty
Sídlo sdružení

Obèanské sdružení CEMA Žamberk
Nádražní 22

www.pohoda.org
è. registrace u MV:II/S-OS/1-30368/96R ze dne 16. 7. 1996

è. úètu: 198498157/0300, IÈO: 61239330

Rodinné centrum Pohoda Domov pro ženy a matky s dìtmi v tísni
Nádražní 22, Žamberk 564 01 ÈSA 728, Žamberk 564 01
tel. 465614555 tel. 465321295, fax 465321306
e-mail: centrum@pohoda.org e-mail: domov@pohoda.org

Dùm na pùl cesty                    
Sadová 1475
Žamberk 564 01
tel. 465322858
e-mail: dpc@pohoda.org 

Sdružení je èlenem:  Sítì MC v ÈR, Místní akèní skupiny Orlicko, Asociace poskytovatelù sociálních služeb,
Koalice nevládek Pardubicka  
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