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Dostáváte do ruky výroční zprávu za rok 2009. V tomto roce jsme se zaměřili na zkvalitňování naši 
činnosti, zejména služeb azylového domu. V našem sdružení proběhly čtyři kontroly z Pardubického 
kraje a z města Žamberka. Při kontrolách jsme obstáli velice dobře a dostali tak potvrzení k pokračování 
a nový impuls k práci. Naši činnost jsme představili ve všech zařízeních na Dni otevřených dveří 
a na konferenci nevládních neziskových organizacích v Pardubicích. Díky podpoře Nadace J&T se nám 
podařilo dovybavit prostory Domova pro matky potřebným nábytkem a matracemi.
Od roku 2009 po vzájemné dohodě již Dámský klub RosaLie funguje jako samostatné sdružení, avšak 
spolupráce funguje dál. S některými aktivitami RosaLie zavítá k nám a my se bezstarostně můžeme 
účastnit jejího programu.

Podněty z kontroly Standardů sociální služby v azylovém domě přinesly nejen některé malé změny 
v poskytování služby, ale i přípravu pravidelných programů pro maminky. V roce 2010 bychom se tedy 
chtěli zaměřit nejen na individuální práci v sociálních službách, ale i na skupinovou. 

Díky možnosti využití finančních zdrojů z evropských fondů nás čeká v roce 2010 rekonstrukce 
prostor Rodinného centra Pohoda, zejména jde o výměnu oken, opravu podlahy, osvětlení a vznik 
úložných prostor.   

Musím zmínit projekt „Rodičovská dovolená – období růstu“, na kterém se podílely Koalice 
nevládek Pardubicka a 13 mateřských center v Pardubickém kraji. Projekt  se zaměřuje na vzdělávání 
rodičů v Pardubickém kraji, vracejících se po rodičovské dovolené na trh práce. Byl zahájen v listopadu 
a v našem centru proběhne  v roce 2010 soubor vzdělávacích a motivačních kurzů.

Město Žamberk nám nabídlo k využití nové prostory ve 2.patře Rodinného centra. Po úvaze členek 
sdružení a ostatních maminek chceme nabídnout rodinám novou službu péče o děti předškolního věku.

V roce 2010 nás čeká rozjezd projektu „Moje volba“ v Domě na půl cesty, který finančně podpořila 
nadace Táni Kuchařové „ Krása pomoci“. Podstatou projektu je  vzdělávací program, který napomáhá 
mladým lidem k převzetí zodpovědnosti za svůj život.

Věřím, že s podporou příznivců, návštěvníků a pracovníků se nám podaří uskutečnit plány 
v nadcházejícím  roce. 

  Dana Hubálková
předsedkyně sdružení

Úvodem...
Obcanské sdružení CEMA Žamberk

str. 3



Obsah

Poslání a cíle  (5)
Informace o sdružení (6)
Historie sdružení (7)
Organizační schéma  (8)
Rodinné centrum Pohoda  (9)
Klub bez klíče  (15) 
Domov pro ženy a matky s dětmi v tísni  (18)
Dům na půl cesty  (21)
Výsledky hospodaření (23)
Poděkování (25)
Jak můžete sdružení podpořit i Vy?  (26)
Kontakty  (28)

Obcanské sdružení CEMA Žamberk

str. 4



Poslání a cíle sdružení

Sdružení usiluje o posílení hodnot a role rodiny, úlohy rodičů, rodičovské výchovy, smysluplného 
využívání volného času, zvýšení soběstačnosti sociálně znevýhodněných skupin obyvatel a jejich 
začlenění do přirozeného místního společenství.  

Hlavním cílem je zastřešovat a podporovat aktivity naplňující poslání sdružení.
Specifickými cíli činnosti sdružení jsou zejména:

ź provozování rodinného centra jako zařízení komunitního a integračního centra a dále jako 
zařízení prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících  o děti 

ź provozování zařízení pro děti a mládež jako zařízení podporující aktivity na ochranu a prevenci 
před sociálně nežádoucími a negativními jevy 

ź provozování klubových zařízení 
ź provozování azylového domu pro ženy a matky s dětmi jako zařízení poskytující službu sociální 

prevence
ź poskytování krizové pomoci ženám a matkám s dětmi v akutních těžkých životních situacích
ź provozování domu na půl cesty jako zařízení poskytující osobám službu sociální prevence 
ź poskytování potravinové pomoci
ź sledování oprávněných zájmů dětí a dospělých ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji
ź 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 

ź vzdělávání osob a vzdělávání pracovníků občanského sdružení, získávání a předávání 
odborných poznatků o výchově, zdraví, psychologii, sociologii, ekologii

ź aktivity vedoucí k ochraně životního prostředí
ź propagování všech činností sdružení
ź fundraising – zabezpečování finančních prostředků pro udržení a rozvoj všech aktivit sdružení, 

příprava a řízení projektů
ź příležitostný nákup a  prodej zboží 
ź zprostředkování reklamy 
ź spolupráce s odborníky, se státními orgány, s místní samosprávou, ostatními organizacemi

Obcanské sdružení CEMA Žamberk
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Informace o sdružení
Sdružení mělo v roce 2009  12  členek.  

Předsedkyně sdružení: Ing. Dana Hubálková
Členky  rady: Bc. Dagmar Jansová

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

Členka smírčí komise: PhDr. Ĺudmila Langrová
Členky kontrolní komise: Ing. Jana Hlaváčová

Ing. Jana Cviková 

V roce 2009 se rada sešla 5krát a proběhla 1 valná hromada.

V roce 2009 pracovalo ve sdružení 13 pracovníků na  hlavní pracovní poměr a průběžně 
7 pracovníků na dohodu o provedení práce celkem na 12,2 pracovních úvazků.

Členem se může stát každý, kdo:
ź souhlasí se stanovami, posláním a cíli sdružení
ź přispívá k rozvoji a dobrému jménu sdružení
ź účastní se setkání a aktivně se podílí v rámci svých možností na činnosti

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

rozvoji, dobrému jménu a propagaci
ź účastnit se valné hromady
ź člen může volit a být volen do orgánů sdružení
ź být informován o činnosti sdružení
ź obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
ź přicházet s iniciativními náměty, návrhy a doporučeními a předkládat je orgánům sdružení 

Povinnosti členů:
ź řídit se stanovami a dalšími vnitřními předpisy sdružení
ź jednat ve shodě s posláním a cíli sdružení
ź řádně vykonávat funkce v orgánech sdružení
ź chránit majetek sdružení
ź dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení 
ź platit členský příspěvek (v současné době 50,- Kč / rok)

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

Rada sdružení fungovala v roce 2009 v tomto složení

Členství ve sdružení

Obcanské sdružení CEMA Žamberk
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Historie

1996 v červenci vznik sdružení a v listopadu otevření Rodinného centra Pohoda 
v Kostelní ulici

1997 první burza dětského ošacení, obuvi, hraček a sportovních potřeb

1998 programy pro maminky s dětmi 

1999 pronajaty větší prostory na akce pro veřejnost, první prázdninová družina

2000 první placená pracovnice 

2001 dohodnut pronájem větších prostor v Nádražní ulici

2002 členství Rodinného centra v Síti mateřských center

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 projektu Sociální péče o ženy a matky 
s dětmi v tísni financované z Evropského sociálního fondu a Ubytování 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 ulicí 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

Obcanské sdružení CEMA Žamberk
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Organizační schéma

Valná hromada

předseda sdružení
statutární zástupce

rada sdružení

koordinátor
Klubu bez klíče

koordinátor 
RC

vedoucí
Domova

 vedoucí Domu
na půl cesty

sociální 
pracovnice, 
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praktikanti

sociální 
pracovnice

praktikanti

pracovnice v 
sociálních 
službách

praktikanti

sociální 
pracovnice

pracovnice v 
sociálních 
službách
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Rodinné centrum Pohoda  

Do Rodinného centra Pohoda přicházejí především rodiče na rodičovské 
dovolené, pečující o děti předškolního věku. Vítáni jsou i děti s babičkou nebo 
dědečkem.

V centru se setkávají maminky s podobnými zájmy a problémy a děti poznávají 
nové kamarády. Mohou se dozvědět nové informace užitečné rodinám s dětmi, 
mohou se naučit spoustu nových věcí a dovedností a navázat nová přátelství. 
Mohou využít  knihovnu s možností vypůjčení odborných knih a časopisů z oblasti výchovy 
a vzdělávání dětí a dospělých, některé sbírky zákonů (např. občanský zákoník, zákoník práce). Dále 
mají možnost přístupu na internet pro vyhledávání pracovních příležitostí a informací ze sociální  
oblasti. 

Centrum je otevřeno denně od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. V dopoledních hodinách 
je připraven pravidelný program pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené s malými dětmi. Po celý 
školní rok se konají pravidelné aktivity pro dospělé i děti. 

Obcanské sdružení CEMA Žamberk
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Program  pro  rodiče s dětmi

Pondělí Mámo, táto,
pojď si hrát

volná herna

Úterý
Pojďte s námi
na pohádku

čtení, promítání a hraní pohádek

Středa
Chci poznávat
svět

herna vyhrazena pro maminky s batolátky

Čtvrtek
Máme šikovné
ručičky

malování pastelkami, temperami, 
práce s nůžkami, modelínou, moduritem

Pátek Zpíváme 
a tancujeme

zpívání s kytarou nebo za doprovodu kláves, kdy 
i děti si mohou zahrát na malé hudební nástroje, 
učí se jednoduché tanečky a hry s hudbou

Děti od 6let 

Dospělí

úterý a čtvrtek  od 15 do 17 hodin výtvarný kroužek.
pondělí od 16:15 do 17:15 hodin angličtina pro děti

v pondělí od 18 do 21 hodin  - keramika pro začínající 
i pokročilé

v úterý od 17:30 do 19 hodin - cvičení jógy, vhodné i 
pro osoby se zdravotními  
potížemi

výuka točení na hrnčířském kruhu – dle individuální 
dohody

Obcanské sdružení CEMA Žamberk
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Jednorázové akce
Celkem 42

ź dětský karneval
ź návštěva senátorky p. Müllerové
ź Masopustní rej
ź Valentýnské srdíčkové zpívání
ź výstava u příležitosti Národního týdne 

manželství konaná v rámci sítě MC 
ź účast na konferenci NNO v Pardubicích
ź Velikonoční výstava
ź jarní a podzimní burza dětského ošacení 

a potřeb

ź pálení čarodějnic s opekáním špekáčků
ź Den otevřených dveří u příležitosti 

mezinárodního dne rodiny
ź výlet vlakem do ZOO na Svatém 

kopečku u Olomouce
ź divadelní představení, tentokrát „Jak 

pejsek a kočička pekli dort”
ź dopravní soutěž na dětském dopravním 

hřišti

ź kurz - masáže kojenců
ź pěší výlet s prohlídkou celého letiště i 

hangáru v rámci společné kampaně „Táta 
dneska frčí” Sítě mateřských center a Ligy 
otevřených mužů

ź návštěva statku - prohlídka oveček, jízdy na 
koni a shlédnutí ukázky agility

ź prázdninová družina
ź ”Zasaď si svůj strom”, kde si každá rodina 

měla možnost zasadit svoji túji v prostorách 
zahrady

ź sběr odpadků v místním parku
ź Drakiáda

Obcanské sdružení CEMA Žamberk
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ź Adventní výstava
ź soutěž „Vím co s tím”, kde děti ve 

dvou kategoriích soutěžily o 
n e j z a j í m a v ě j š í  v ý r o b e k  z  
odpadového materiálu

ź Vánoční jarmark u příležitosti 
rozsvěcení vánočního stromu na 
náměstí v Žamberku

ź Mikulášská besídka
ź Vánoční besídka
ź Výtvarné večery - vitrážové šperky, 

malování  na  hedvábný šál ,  
smaltované šperky, kachličkovaná 
mozaika, pletení z pedigu, malování 
tašek

Obcanské sdružení CEMA Žamberk
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Prázdninová družina

O letních prázdninách děti měly možnost trávit 
prázdniny v kolektivu vrstevníků, poznávaly nové 
kamarády a mohly se účastnit spousty různorodých 
aktivit.

V roce 2009  probíhala prázdninová družina  od 1.7. do 
31.7. Provozní doba byla od pondělí do pátku od 7:30 do 
16 hodin. Prázdninovou družinu navštěvovaly děti ve 
věku od 6 do 12 let. Letošní prázdninové družiny se 
zúčastnilo celkem 45 dětí.

ź výlety do mini ZOO v Častolovicích, na Maarův 
mlýn v Písečné, naučnou stezkou k Dymlovskému 
rybníku, na zámek do Potštejna

ź návštěva muzea v Žamberku, rozhledny Rozálka
ź minigolf, bowling, koupání v Letohradě a Písečné
ź soutěže a pohybové hry v parku nebo na zahradě
ź výtvarné dílny – smaltovaný šperk, papírová 

káča, malovaná taška, korálkové náramky, 
obrázky z víček, keramické přívěšky, malovaná 
sklíčka, drátkované předměty apod.

V termínu od 7.7. do 10.7.   se opět konala výtvarná prázdninová družina. Účastnit se jí mohly děti od 
6 do 12 let. Této možnosti využilo 9 dětí. Děti měly možnost si vyrobit např. malovanou tašku, 
keramickou lampičku, keramické sošky, smaltované šperky, mozaikový květináč. Výtvarné tvoření 
bylo zpestřeno společenskými hrami a pobytem na zahradě a v herně.

dospělí děti

Počet návštěvníků dopoledního programu 160 198

Počet návštěv dopoledního programu +
jednorázových evidovaných akcí (kurzy,
přednášky)

1572 1707

Počet návštěv jednorázových 
neevidovaných akcí (výstavy, burzy)

450 150

Družina - počet dětí 54

Družina - návštěvnost 330

Výtvarný kroužek pro děti - počet dětí 19
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Celkové výdaje Rodinného centra Pohoda 648 000,-Kč



Obcanské sdružení CEMA Žamberk

str. 15

Klub bez klíče

Do  Klubu přicházejí děti od 8 let a mládež do 18 let.  Pracovnice Klubu 
nejdříve seznámí především nově příchozí návštěvníky se všemi možnostmi 
Klubu a  pravidly chování v Klubu. Pracovnice  nabízí dětem  aktivity např. 
výtvarné, sportovní činnosti, stolní a společenské hry. Děti se mohou zapojit 
do připravovaného programu. Pracovnice dětem také nabízí účast na 
jednorázových akcích.

ź každý týden probíhá jedna konkrétní výtvarná aktivita. Většinou je připravována s ohledem 
na aktuální časové období. Do programu jsou zařazovány různé výtvarné techniky (vyrábění 
z papíru, z moduritu, z přírodních materiálů). 

ź děti, které se nechtějí zúčastnit organizovaného programu,  mají možnost samostatně při dodržování 
pravidel Klubu využívat prostory a vybavení herny. K dispozici mají kulečník, stolní tenis, stolní 
fotbal, el. šipky, PC s možností připojení na internet, stolní hry. Kdykoli ale mají možnost připojit 
se k organizovaným aktivitám. Během roku pořádá Klub turnaje v kulečníku, ve stolním fotbale, 
ve stolním tenise, Den ekologie.

Počet návštěvníků 242 chlapců a 118 dívek

Návštěvnost celkem 5163

Průměrná denní návštěvnost 31 dětí

Průměrný věk 12,5 let
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Pro pobyt v Klubu bez klíče není podmínkou členství 
ani jiná forma registrace, děti mají možnost zůstat 
v anonymitě, děti se mohou podílet na činnostech 
v Klubu a ovlivňovat je. Děti se mohou a nemusí 
zapojovat do připravovaných činností, návštěvy 
v Klubu jsou bezplatné, děti mohou přicházet 
a odcházet kdykoli v rámci otevírací doby.

 Klub je otevřen každý pracovní den od 12 do 17:45 hod. 

V Klubu proběhlo během celého roku 40 aktivit. 

Celkové výdaje Klubu bez klíče 286 000,-Kč
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Pracovní tým

Mgr. Klára Brejtrová
Ladislava Stejskalová
Mgr. Bronislava Halbrštátová DPP
Iva Maurerová DPP
Hana Lhotská DPP
Jana Gajdošová DPP
Dana Novotná DPP
Petr Stejskal DPP



Domov pro ženy a matky s dětmi v tísni

V Domově pro ženy a matky s dětmi v tísni byste v roce 2009 našli 
dvě sociální služby – azylový dům a krizová pomoc. 

Ohlédnutí za rokem 2009
Po celý rok, tak jako v předchozích letech, jsme pomáhali ženám 
a matkám, které se ocitly v těžké životní situaci spojené se ztrátou 

bydlení. Těmito těžkými životními situacemi byly hlavně vážné neshody v rodině spojené s domácím 
násilím nebo finanční situace matce s dětmi 
nedostačovala k hrazení bytových nákladů. 
Zájemkyně o službu azylového domu se přišly 
vždy nejdříve seznámit s prostředím azylového 
domu a pravidly jeho chodu. Veškerá pomoc se 
poskytuje především dle individuálních potřeb žen 
a dětí.  V souladu se zákonem o sociálních službách 
se jednalo o základní sociální poradenství, pomoci 
při zajištění ubytování, stravy, při uplatnění práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 

Doba využívání služeb byla od 5 do 413 dní. 

Ženy z  azylového domu odcházely:
ź 40,7 % k příbuzným nebo známým
ź 14,8 % do jiných zařízeních sociálních nebo zdravotních služeb
ź 37,1 % do nájemních bytů (městských, sociálních, komerčních)
ź 7,4 % nám ženy nesdělily, kam odcházejí 

Prostřednictvím pobytové krizové 
p o m o c i  n a b í z í m e  ř e š e n í  ž e n á m  
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 poskytuje 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. 
Doba využívání služeb byla od 2 do 21 dní. 

Ženy po ukončení krizové pomoci odcházely: 
ź 38,5 % do jiných zařízeních sociálních nebo zdravotních služeb
ź 23,1 % do nájemních bytů (městských, sociálních, komerčních)
ź 15,4 % k příbuzným nebo známým
ź 23 % nám ženy nesdělily, kam odcházejí
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Plány na příští rok 

Budeme pokračovat v zavedení dobré praxe 
a zkoušet nové možnosti práce. Na podněty 
uživatelek našich služeb i provedených 
kontrol připravujeme podstatně rozšířené 
programy pro maminky v podobě společných 
kurzů a akcí, tzv. resocializační programy.
Dále plánujeme rozšířit spolupráci s dalšími 
odborníky. Uživatelky krizové pomoci 
se budou moci v případě zájmu připojit 
k připravovaným programům pro maminky 
azylového domu. 

Služba je součástí :

ź Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb Pardubického kraje

ź Komunitního plánu města  Rychnov nad 
Kněžnou 

Kontroly  proběhly na naplňování standard 
kvality poskytování služeb, na provádění 
sociálně právní ochrany dětí, naplňování projektu 
a využívání dotací z Pardubického kraje a města 
Žamberk.
Vykonávali jsme také (dle platného pověření) 
sociálně právní ochranu dětí.

Obcanské sdružení CEMA Žamberk
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V Domově využilo v roce 2009 služeb:

Pracovní tým
Ing.Dana Hubálková 
Bc.Dagmar Jansová
Bc.Ludmila Halbrštátová
Lenka Grusová
Jiřina Havlová
Iva Reslerová
Michaela Krňávková DiS.
Alena Siberová DiS. od 1.6.
Eva Hylmarová od 13.7.
Zuzana Tůmová do 31.7.
Eva Weihrauchová do 1.7.
Radim Sibera DPP
Odborná supervize – PhDr. Iva Košťálová

Celkové výdaje Domova  3 113 000,-Kč
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Azylový dům Krizová pomoc

Děti 60 20

Ženy 33 15



Dům na půl cesty
Ohlédnutí za rokem 2009 
Do Domu na půl cesty přicházejí mladí lidé ve věku 18 – 26 let, kteří potřebují 
pomoc se vstupem do samostatného života. Dům na půl cesty může své služby 
poskytnout celkem osmi mladým lidem. Probíhala pravidelná skupinová setkání 
uživatelů a Mgr. Táni Brodské (o. s. Změna), která trvala do června 09. Jejich 
obsahem byla především komunikace, řešení konfliktů, práva a povinnosti, apod. 
Na základě pozitivních výsledků z těchto sezení byl v září napsán projekt Moje volba pro Nadaci Taťány 
Kuchařové. Projekt Moje volba byl v prosinci 2009 schválen a bude realizován od ledna 2010.  

Nově byla zavedena pracovní terapie pro 
uživatele, kteří nemají zaměstnání. Napomáhá jim 
vytvářet a rozvíjet  pracovní návyky a dovednosti. 
Uživatelé služby měli možnost zúčastnit se kurzů: 
angličtina, vaření, práce na PC, nácvik 
přijímacího pohovoru, výtvarné aktivity, apod. 
Dále se v DPC pořádaly různé společné akce pro 
uživatele, jako např. turnaj v ping-pongu, 
grilování, vánoční posezení, přednášky. 
V říjnu byl uspořádán Den otevřených dveří. Nově 
byl uveden do provozu pokoj určený pro  práci 
s uživateli, osobní konzultace, kurzy, semináře, 
práce na PC apod. Z této místnosti se stalo 
příjemné prostředí pro pravidelné setkávání 
uživatelů služeb a pracovníků. 
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Plány na příští rok

V tomto roce se opět budeme snažit poskytnout naší službu co největšímu počtu mladých lidí 
a co nejefektivněji jim pomoci v jejich životní situaci. Dále chceme dokončit všechny vnitřní 
předpisy týkající se chodu DPC a standard kvality sociálních služeb. Zaměříme se 
na upevňování kontaktů s Městskými úřady, dětskými domovy a dalšími poskytovateli 
sociálních služeb. Také bychom chtěli uspořádat Den otevřených dveří a přiblížit naši činnost 
veřejnosti.

V Domě na půl cesty využilo v roce 2009 služeb:

Pracovní tým

  Služba je součástí :

Bc. Kateřina Patloková
Michaela Tomanová DiS.
Viktor Oliva DPP
Odborná supervize – PhDr. Iva Košťálová

ź Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje
ź Komunitního plánu města Rychnov nad Kněžnou

     

Celkové výdaje Domu na půl cesty 823 000,-Kč

Obcanské sdružení CEMA Žamberk
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Muži 10

Matka s dětmi 2

Děti 3



Příjmy hlavní činnost
příspěvky celkem 4 330 300

  MPSV 2 506 300

  Pardubický kraj 1 190 000

  Město Žamberk 406 000

  Město Rychnov nad Kněžnou 100 000

  Město Kostelec nad Orlicí 25 000

  Město Ústí nad Orlicí 8 000

  Město Králíky 10 000

  Město Lanškroun 20 000

  Město Jablonné nad Orlicí 20 000

  Město Letohrad 3 000

  Město Česká Třebová 8 000

  Město Vysoké Mýto 4 000

  Nadace JaT 30 000

vlastní celkem 674 200

   nájemné v Domově 337 700

   nájemné v DPC 107 500

   nájemné RC 1 800

   vstupné 45 000

   hlavní činnost (kroužky) 42 000

   burzy 76 300

   dary 1 100

   výstavy 10 800

   prázdninová družina 37 000

   úroky 8 300

   členské příspěvky 500

   ostatní (přijaté náhrady škod) 6 200

CELKEM 5 004 000

Výsledky hospodaření 

Hospodářský výsledek roku 2009 je  149 600,-Kč
 (finanční prostředky budou použity na krytí nákladů na začátku roku 2010 
a na dofinancování  projektů, které plánujeme uskutečnit v roce 2010)

Výnosy hlavní činnost: 5 004 000,- Kč
Náklady hlavní činnost: 4 854 400,-Kč 
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Výdaje
Materiálové náklady 378 300

  kancelářský materiál 58 500

  vybavení 89 818

  spotřební materiál 41 800

  výtvarné potřeby 62 800

  pracovní pomůcky pro úklid a údržbu 23 100

  hračky a sportovní potřeby 17 800

  knihy, časopisy, CD, DVD 5 100

  potraviny 6 000

Nemateriálové náklady 1 250 400

  elektrická energie 220 200

  tepelná energie 332 000

  vodné a stočné 47 400

  nájemné 267 100

  oprava a údržba 20 600

  instalace software 6 900

  telefony, internet 83 700

  cestovné 25 200

  odvoz odpadů 17 100

  reklamní služby 22 000

  ekonomické služby-účetnictví 64 000

  poplatky, daně 8 500

  poštovné 4 000

  školení,  supervize 50 500

  fotopráce 900

  pojištění 5 200

  příspěvky uživatelům, dary 2 900

  ostatní 72 200

Osobní náklady 3 226 100

  mzdové náklady HPP 2 373 500

  mzdové náklady OON-DPP 87 000

  odvody na soc. a zdrav.poj. 807 000

  zákonné sociální náklady 2 100

  ostatní sociální náklady 600

  pojištění kooperativa 9 000

  náhrada mzdy za nemoc 4 000

CELKEM 4 854 400

Výnosy hospodářská činnost (drobný prodej, reklama): 29 900,- Kč
Náklady hospodářská činnost: 16 000,- Kč 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí - provoz  Domova pro matky, Rodinného centra, Domu na půl cesty
Pardubický kraj - provoz  Rodinného centra, Klubu bez klíče, Domova pro matky, Domu na půl cesty
Město Žamberk – provoz RC, Klubu bez klíče, Domova pro matky, Domu na půl cesty a programy pro děti 
Město Rychnov nad Kněžnou – provoz Domova pro matky, Domu na půl cesty
Město Vysoké Mýto, Choceň, Lanškroun, Letohrad, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Jablonné 
nad Orlicí, Králíky – provoz Domova pro matky
Nadace J&T – vybavení Domova pro matky
Speciální škola Žamberk
Základní škola v Nádražní ulici 
Mateřské školy v Žamberku
Městská policie Žamberk
Policie ČR

Naděje středisko potravinové pomoci Litomyšl – potravinová pomoc
Helpion, o. p. s. Rychnov nad Kněžnou –  potravinová pomoc
Sbor dobrovolných hasičů
O. s. Změna Písečná
Náš Domov Koclířov
Dlaň životu 
Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.
Koalice nevládek Pardubicka
Amalthea o. s., Pardubice
Intervenční centrum Pardubice
Český červený kříž
Charita Letohrad
Dámský klub RosaLie
AgroKonzulta spol. s r. o.
Informační centrum Orlicko
Ekola České Libchavy s. r. o.
Merlin, s. r. o. Ústí nad Orlicí
Psychologové, lékaři
Mateřská a rodinná centra v Pardubickém kraji

Do činnosti se  zapojilo několik dobrovolnic. Podle svých schopností a možností pomáhaly především 
s programem,  organizací výstav a burz,  drobnými  úklidovými pracemi apod.

Polanská Věra, Tobešová Zuzana, Bártová Alena, Novotná Dana, Bednářová Marcela, Sedloňová Iva, Štefková 
Irena, Křivohlávková Lenka, Malá Lucie, Maurerová Iva

   
Děkujeme všem rodinám, přátelům a příznivcům, bez jejichž pomoci by sdružení nebylo tím, čím je – příjemným 
místem pro setkávání všech generací, kde se mohou cítit spokojeně, kam  se těší a kde mohou  obohacovat  nejenom  
sebe,  ale i ostatní.  Děkujeme také zaměstnancům sdružení za příjemnou atmosféru,  psychickou podporu 
a věnovaný čas.

Poděkování

 Instituce

Odborní partneři a spolupracující organizace

Dobrovolníci 

….děkujeme.
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Jak můžete naše sdružení  podpořit i Vy?

Prostředky na naši činnost získáváme kromě vlastní činnosti z dotací, grantů a od různých subjektů. Tyto 
prostředky však nedostačují k plnému pokrytí našich výdajů. Proto se snažíme pro svou činnost 
a programy získávat podporu také jiných organizací a jednotlivců. Také díky nim se nám daří naplňovat 
naše poslání.

ź sponzorskou službou nebo věcným darem, dle Vašich možností 
ź sponzorským finančním darem v libovolné výši 
ź sponzorskou propagací naší organizace na Vašich webových stránkách či v jiných materiálech 
ź dobrovolnou prací 
ź slevou z Vámi poskytovaných služeb
ź svou účastí na našich akcích a programech 
ź máte možnost stát se partnery našich programů a jejich prostřednictvím podpořit realizaci našich 

cílů,  můžete podpořit konkrétní projekt nebo akci

Velice nám pomůžete, pokud nám můžete poskytnout dar ve formě materiálu nebo služby.
Aktuálně uvítáme například:

Věcné dary:
ź papíry v jakémkoli množství a formátu 
ź výtvarné potřeby
ź jakékoliv kancelářské potřeby
ź sportovní potřeby
ź drobné ceny pro děti do soutěží, různé hry pro děti
ź potřeby pro školáky
ź ložní prádlo, utěrky, ručníky, deky, polštáře
ź hygienické potřeby, látkové pleny
ź funkční kancelářské vybavení 

Služby:
ź tisk informačních materiálů, pozvánek na akce, výročních zpráv a jiných propagačních materiálů
ź grafické zpracování textů
ź propagace
ź překlad našich informačních materiálů do angličtiny případně jiných jazyků
ź poradenství v oblasti práva, managementu, ekonomie 
ź výpomoc s přepravou  materiálu
ź správa počítačové sítě, pevné připojení na internet
ź opravy a údržba budov, zařízení a zahrad 

Vaši podporu budeme po domluvě rádi prezentovat na našich webových stránkách 
a jiných propagačních materiálech organizace.

Jakou formou  můžete  pomoci ?

Podpořte nás věcným darem nebo službou
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Sídlo sdružení
Občanské sdružení CEMA Žamberk

Nádražní 22
www.pohoda.org

č.registrace u MV:II/S-OS/1-30368/96R ze dne 16.7.1996
č.účtu: 198498157/0300

Kontakty

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

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

Sdružení je členem:   Sítě MC v ČR   a   Místní akční skupiny Orlicko


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26

