
1



2

 
Úvodní slovoÚvodní slovo

Raději se dívám dopředu než dozadu, ale proto abych mohla zhodnotit uplynulý rok 2008, 
musíme se poohlédnout zpět. Připravili jsme pro Vás výroční zprávu, která by měla být čtivěj-
ší, a to formou otázek a odpovědí s mnoha fotografi emi. 

Musím zkonstatovat, že sdružení má pevné základy a tradici, protože v loňském roce byla 
nastartována užší spolupráce s některými organizacemi, městskými úřady v rámci Ústec-
koorlicka a dárci. Především spolupráce se sociálním odborem MÚ v Žamberku a Pardubic-
kým krajem hodnotím velmi dobře. 

Mimo jiné jsme se podíleli na tvorbě projektu Místní akční skupiny Orlicko do programu Lea-
der a na tvorbě společného projektu mateřských center Pardubického kraje do Evropského 
sociálního fondu. V letošním roce očekáváme s napětím výsledky projektů. Pokud projekty 
vyjdou, čeká nás hodně práce, ale výsledky by měly být znatelné.
V průběhu roku nám na přání manželů Souradových a po rozhodnutí rady sdružení v roce 
2007 přibyla služba určená mladým lidem – Dům na půl cesty. Převzetí služby od bývalého 
provozovatele přineslo nemalé komplikace a starosti, ale během půl roku se nám podařilo 
nastartovat chod tohoto zařízení. 

Dámský klub Rosalie, který vznikl z iniciativy dvou žen, nabral až nečekaných rozměrů a čin-
nost klubu se projevila jako přínosná a potřebná. Během dvouletého fungování se ukázalo, že 
klub je schopen od roku 2009 fungovat samostatně a my jsme rádi, že jsme pomohli na svět 
něčemu novému, co dění v našem městě obohatilo.

Vážení přátelé, bez Vás by sdružení nebylo tím čím je. Společenstvím otevřeným k nápadům a 
jiným názorům, kde funguje vzájemná tolerance a určitá pravidla. Ať už jste návštěvníky, pří-
znivci, zaměstnanci, dobrovolníky, politiky, podnikateli či úředníky, patří Vám všem mé vřelé 

díky. Věřím, že s Vaší podpo-
rou se nám podaří uskutečnit 
plány v nadcházejícím roce. 

Dana Hubálková, 
předsedkyně sdružení
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O co sdružení usiluje ? O co sdružení usiluje ? 
Sdružení usiluje o posílení hodnot a 
role rodiny, úlohy rodièù, rodièovské 
výchovy, smysluplného využívání vol-
ného èasu, zvýšení sobìstaènosti soci-
álnì znevýhodnìných skupin obyvatel 
a jejich zaèlenìní do pøirozeného míst-
ního spoleèenství. 

Hlavním cílem je zastřešovat a podporovat 
aktivity naplňující poslání sdružení.
Specifi ckými cíli činnosti sdružení pro napl-
ňování hlavního cíle jsou zejména:

 provozování rodinného centra jako zařízení 
komunitního a integračního centra a dále jako zařízení prevence sociálního vyloučení 
rodičů pečujících o děti 
 provozování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež jako zařízení podporující akti-
vity na ochranu a prevenci před sociálně nežádoucími a negativními jevy 
 provozování klubových zařízení 
 provozování azylového domu pro ženy a matky s dětmi jako zařízení poskytující službu 
sociální prevence
 poskytování krizové pomoci ženám a matkám s dětmi v akutních těžkých životních situa-
cích 
 poskytování potravinové pomoci
 sledování oprávněných zájmů dětí a dospělých ve snaze napomáhat všestrannému roz-
voji po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální 
 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, příměst-
ských 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 fi nančních prostředků pro udržení a rozvoj všech aktivit 
sdružení, příprava a řízení projektů
 příležitostný nákup a prodej zboží 
 zprostředkování reklamy 
 spolupráce s odborníky, se státními orgány, s místní samosprávou, ostatními organiza-
cemi
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Sdružení má 12 členů. 4.3.2008 proběhly nové volby do rady sdružení a schválení úprav 
stanov, které byly zaregistrovány na Ministerstvu vnitra. 

Rada sdružení byla zvolena v tomto složení:

Předsedkyně sdružení:  Ing. Dana Hubálková
Členové rady:  Dagmar Jansová
 Mgr. Bronislava Halbrštátová
 Lucie Malá
 Lenka Křivohlávková
 Mgr. Klára Brejtrová 
 Ladislava Stejskalová
 Lenka Krejčí
 Iva Maurerová 
  
Členka smírčí komise:  PhDr.Ĺudmila Langrová
Členky kontrolní komise: Ing.Jana Hlaváčová
 Ing. Jana Cviková

V roce 2008 se rada sešla 9xkrát a proběhly 2 členské schůzky. 

V roce 2008 pracovalo ve sdružení 13 pracovníků na hlavní pracovní poměr a 12 pracovní-
ků na dohodu o provedení práce celkem na 12,2 pracovních úvazků.

Jakou má sdružení strukturu Jakou má sdružení strukturu 
a kolik má èlenù?a kolik má èlenù?
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Organizaèní schémaOrganizaèní schéma

Jak se mùžu stát èlenem?

Členem se může stát každý, kdo souhlasí 
se stanovami, posláním a cíli sdružení. 
Dále pak zaplatí členský příspěvek 50,-
Kč/rok. Účastní se setkání a aktivně se 
podílí v rámci svých možností na činnosti 
a rozvoji sdružení. Bližší informace lze na-
jít ve stanovách. Stanovy jsou k dispozici v 
Rodinném centru.

VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ

PŘEDSEDA SDRUŽENÍ

RADA SDRUŽENÍ

AZYLOVÝ DŮM

KRIZOVÁ POMOC

RODINNÉ 
CENTRUM

KLUB
BEZ KLÍČE

DOMOV PRO ŽENY
A MATKY S DĚTMI

V TÍSNI

DŮM NA PŮL
CESTY
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Rodinné centrum Pohoda Rodinné centrum Pohoda 
Pro koho je centrum urèeno?
Do Rodinného centra Pohoda přicházejí především maminky a tatínkové na rodičovské 
dovolené, pečující o děti předškolního věku. Vítáni jsou i děti s babičkou nebo dědečkem.

Co pobyt v centru pøináší?
V centru poznáte jiné maminky s podobnými problémy a děti nové kamarády. Dále se dozví-
te nové informace z problematiky rodin s dětmi. Můžete se naučit spoustu nových věcí a 
dovedností a navázat nová přátelství. Můžete využít knihovnu s možností vypůjčení odbor-
ných knih a časopisů z oblasti výchovy a vzdělávání dětí a dospělých, některé sbírky zákonů 
(např. občanský zákoník, zákoník práce), dále také nabízíme možnost přístupu na internet 
pro vyhledávání pracovních příležitostí a informací ze soc. oblasti. 

Kdy mùžu do centra pøijít?
Centrum je otevřeno denně od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. V dopoledních hodi-
nách je připraven pravidelný program pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené s malý-
mi dětmi. Po celý školní rok se konají pravidelné aktivity pro dospělé i děti. 

Co maminky a dìti nejvíce baví?
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 Mám šikovné ručičky malování pastelkami, temperami, práce s nůžkami, modelínou, moduritem

pátek Zpívám si a tancuju 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

Dospìlí rádi pøicházejí:
v pondělí od 18 do 21h - keramika pro začínající i pokročilé
v úterý od 17.30h do 19h - cvičení jógy, vhodné i pro osoby se zdravotními potížemi
výuka točení na hrnčířském kruhu – dle individuální dohody, výtvarné večery, besedy

Vìtší dìti od 7let baví v pondělí a úterý od 16 do 18h keramický kroužek .
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Co se dìlo v centru v roce 2008?

Masopustní rej

Kurz pletení z pedigu 

Velikonoční výstava

V dubnu se také konala soutěž Zdraví, kdy 
maminky měly možnost prezentovat své kuchař-
ské umění. Za úkol měly připravit k ochutnání 
zdravý pokrm vhodný samozřejmě i pro děti. Dal-
ším večerním kurzem bylo malování na hedvábí. 
Účastnice kurzu tak měly možnost namalovat si 
originální šál . 
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Kurz drátkování pod vedením L. Krejčí a I. 
Maurerové. Účastnice se naučily odrátkovat 
láhev, svíčku či hrníček. 

Svátek Země jsme oslavili naučně. 
Učili jsme se např. třídit odpad, 
poznávat rostliny

V polovině května jsme se zapojili u pří-
ležitosti Mezinárodního dne rodiny do celo-
republikové kampaně Sítě mateřských cen-
ter a uspořádali jsme Den otevřených dveří.

Regionální setkání mateřských center 
Pardubického kraje.

V polovině měsíce se konala přednáš-
ka s klinickou logopedkou Mgr. Kate-
řinou Fritzlovou na téma „Vývoj řeči“, 
kde se maminky dozvěděly kdy a proč 
navštívit se svým dítětem logopeda
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Indiánské odpoledne konané v rámci společné kam-
paně Sítě mateřských center. Na zahradě u RC se 
sešlo 15 indiánů připravených plnit různé úkoly. 
Odměnou pak bylo mimo jiné i společné opékání 
špekáčků.

Dopravní soutěž na dětském dopravním hřišti 

Drakiáda

Jarní a podzimní burza. Pod rukama nám prošlo 
12000 věcí, které se pak s úspěchem prodávaly.
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V rámci veletrhu poskytovate-
lů sociálních a doprovodných 
služeb v Žamberku a okolí byl 
v říjnu v RC Den otevřených 
dveří. Široká veřejnost tak měla 
možnost nahlédnout do prostor 
RC a seznámit se s programem a 
poskytovanými službami. 

Jedno říjnové dopolední zpívání 
bylo zpestřeno ukázkou břišních 
tanců, které nám předvedl taneč-
ní soubor Safi ra z Kameničné 
pod vedením I. Kacálkové. 

Divadelní představení 
„O koťátku, které 

zapomnělo mňoukat“

Začátkem prosince se konala Mikulášská besídka. Konec roku a vánoční čas jsme oslavili na 
Vánoční besídce.

Již po šesté jsme vyhlásili soutěž „Vím co 
s tím“, kde děti ve dvou kategoriích sou-
těžily o nejzajímavější výrobek z odpado-
vého materiálu. Na soutěži se sešlo 18 
výrobků. 
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Během celého roku probíhal také kurz patchworku. 10 účastnic se tak s lektorkou p. Nosko-
vou sešlo na 10 lekcích a společně se učily základům patchworku.

Statistika 2008 v RC
 

Počet jednorázových akcí 39

 dospělí děti

Počet návštěvníků dopol. programu 140 198
Počet návštěv dopol. programu + jednorázových evidovaných akcí 
(kurzy, přednášky) 1809 1912

Počet návštěv jednorázových neevidovaných akcí (výstavy, burzy) 400 400

Družina - počet dětí  61

Družina - návštěvnost  419

Pětidenní letní pobyt rodičů s dětmi - počet zúčastněných 11 18

Výtvarný kroužek pro děti - počet návštěvníků  17

Keramika pro dospělé - počet návštěvníků 20  

Jóga pro dospělé - počet návštěvníků 10  

Zahrada dìtem

Zahrada se nachází přímo u centra a je ohraničená plotem. Děti si v klidu mohou hrát na 
pískovišti a prolézačkách. Výhodou naší zahrady je poskytnutí zázemí v centru – sociální zaří-
zení, možnost občerstvení, zapůjčení hraček v provozní době Rodinného centra Pohoda – t.j. 
každý všední den od 8 hodin ráno do minimálně 17 hodin odpoledne. Provoz zahrady ale 
není vázán na otevírací dobu centra. Zahrada slouží široké veřejnosti a všem, kteří dodržují 
určitá pravidla – dodržují pořádek, dbají na bezpečnost dětí, neničí nebo nepoškozují úmyslně 
majetek.
Během roku se podařilo udělat terénní úpravy kolem hracího prvku, pořídít pružinovou hou-
pačku a hrací domeček a pokácet seschlé túje, místo kterých plánujeme vysázet nové.

Na budování zahrady bylo v roce 2008 použito 26 000,-Kč

Pøicházejte se svými dìtmi, budete vítáni. 
Tìšíme se, že obohatíte naše øady i náš program. 
O získané zkušenosti se mùžeme podìlit navzájem.
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Krátkodobý pobyt 
pro dìti a rodièe
Pětidenní letní pobyt pro rodiny 
s dětmi, tentokrát na chatě Orli-
ci v Bartošovicích v Orlických 
horách. Pobytu se zúčastnilo 18 
dětí a 11 dospělých

Prázdninová družina
Cílem tohoto projektu bylo nabídnout dětem 
možnost trávení volného času o prázdni-
nách, v době, kdy jejich rodiče musí chodit 
do práce a ony by musely zůstat samy doma. 
Vzhledem k tomu, že družiny při základních 
školách jsou v době školních prázdnin uzavře-
ny, této nabídky využilo mnoho rodičů a dětí. 
Děti měly možnost trávit prázdniny v kolek-
tivu vrstevníků, poznávaly nové kamarády a 
mohly se účastit spousty různorodých aktivit. 
Rodiče pak měli jistotu, že po celou dobu, kdy 

jsou v zaměstnání, je o jejich děti vhodným způsobem 
postaráno. V roce 2008 byla prázdninová družina pět 
týdnů - od 30.6 do 1.8. Provozní doba byla od pondělí 
do pátku od 7,30 do 16,00 hodin. Prázdninovou družinu 
navštěvovaly děti ve věku od 6 do 12 let. 
V průběhu družiny jsme pořádali několik celodenních 
výletů (na zámek a mini ZOO v Častolovicích, do muzea 
hraček v Rychnově nad Kněžnou, do Domova pod hra-
dem na Žampachu, k HZS Ústí nad Orlicí ), vyrazili jsme 
na prohlídku psího útulku, do rodného domku Prokopa 
Diviše, do solné jeskyně, do muzea v Žamberku a v Leto-
hradě, na rozhlednu Rozálku v Žamberku, několikrát 
na minigolf, bowling, koupaliště v Letohradě a Píseč-
né. Nechyběly soutěže a pohybové hry v parku nebo na 
zahradě, výtvarné dílny apod. V termínu od 7.7. do 18.7. 
byla také nově otevřena výtvarná prázdninová družina. 
Účastnit se jí mohly děti od 6 do 12 let.
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Klub bez klíèeKlub bez klíèe

Kdo mùže do Klubu pøijít?
Do Klubu přicházejí děti od 8let a mládež do 18let. 

Co se v klubu dìje?
Pracovník Klubu nejdříve seznámí především nově 
příchozí návštěvníky se všemi možnostmi Klubu a 
pravidly chování v Klubu. Pracovník nabízí dětem 
aktivity např. výtvarné, sportovní činnosti, stolní a 
společenské hry. Děti se mohou zapojit do připravo-
vaného. Pracovník dětem také nabízí účast na jedno-
rázových akcích. 
• každý týden probíhá jedna konkrétní výtvarná 
aktivita. Většinou je připravována s ohledem na aktu-
ální časové období. Do programu jsou zařazovány 
různé výtvarné techniky (vyrábění z papíru, z modu-
ritu, z přírodních materiálů). 
• 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 stol-
ním fotbale, ve stolním tenise, každoročně společně s 
Rodinným centrem Pohoda pořádá Klub karneval, den 
ekologie.
V Klubu proběhlo během celého roku 33 aktivit. 

Kdy je Klub otevøen?  Klub je otevřen každý pracovní den od 12 h do 17,45 h.

Platí se v Klubu nebo musím být èlenem?
Pro pobyt v Klubu bez klíče není podmínkou členství ani jiná forma registrace, děti mají mož-
nost 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.

Počet návštěvníků  261 chlapců a 114 dívek 
Návštěvnost celkem  6110
Průměrná denní návštěvnost  35,5dětí
Průměrný věk  12,4 let
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Dámský klub RosalieDámský klub Rosalie
K èemu Dámský klubu slouží ?
K setkávání žen středního a staršího věku, které často trpí osaměním z odchodu dospívajících 
dětí, opuštěním manžela nebo jinou sociální izolací. K možnosti seberealizace a navazování 
nových kontaktů a zájmů. K nalézání dalších smyslů života

Dámský klub připravil v roce 2008 tyto akce: 

Dámský klub v roce 2008 podle hvězd, Japonský večer, refl exní masáž chodidla, základy čín-
ské medicíny, etiketa stolování, 1.komorní ples, posezení u venkovního krbu, cestopisná před-
náška i pro muže o Novém Zélandě, miniturnaj v bowlingu, exkurze do botanické zahrady v 
Hradci Králové, výlet do čajovny v Letohradě, turnaj v minigolfu, přednáška o siatsu a dalších 
alternativních způsobech masáží, povídání o včelách a medu, 2.sportovní hry, pobyt v solné 
jeskyni s přednáškou o správném dýchání, ukázka netradičního balení dárků, taneční večer 
pro střední generaci, přednáška o Izraeli a vánoční besídka. 

Počet jednorázových akcí 21
Počet návštěvníků 509
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Domov pro ženy a matky s dìtmi v tísniDomov pro ženy a matky s dìtmi v tísni
Jaké maminky do Domova nejèastìji pøicházejí?
Nejčastěji přicházejí maminky s dětmi, které ztratily dosavadní bydlení. Někdy jsou to ženy 
bez dětí, které nemají kam jít. Z důvodu domácího násilí do našeho Domova přichází asi polo-

vina žen. 

Pro kolik maminek 
je Domov urèen?
V Domově máme devět pokojů pro 
maminky s dětmi a jeden dvoulůž-
kový pokoj pro ženy bez dětí. Pro 
jednu maminku s dětmi nebo ženu 
je určen ještě tzv. krizový pokoj. 

Má žena v Domovì 
vlastní soukromí?
Pokud se žena nechce stýkat s ostat-
ními ubytovanými, může si udržet 
své soukromí. Každá žena má svůj 

klíč od vlastního pokoje s vlastní kuchyňkou a s vlastním sociálním zařízením. 

Jak mùže být žena v Domovì dlouho?
Krizový pokoj je k dispozici 24 hodin, pro pří-
pad náhle nastalé kritické situace, kdy žena, 
matka s dětmi nemá kam jít. Délka pobytu je 
zde limitovaná zpravidla na 7 dní, po které se 
snažíme společně s ženou najít náhradní uspo-
kojivé řešení.
Na ostatní pokoje v Domově dostane na počát-
ku žena smlouvu na čtyři měsíce, prodloužení 
pobytu je pak možné vždy individuálně dle 
potřeby každé ženy. Pobyt v Domově nepřevýší 
zpravidla dvanáct měsíců. 

Jak ženám pomáháme?
Celá nabídka našich služeb je na internetu na adrese www.pohoda.org. Kromě ubytování 
můžeme nabídnout další služby, které se opět odvíjejí od individuální potřeby každé ženy.

Jak se pobyt v Domovì platí?
Za pobyt na krizovém pokoji se platit nemusí. Pokud by některá žena ale vyloženě chtěla 
tento pobyt hradit, může formou daru sdružení.
Za pobyt na ostatních pokojích se platí za každý započatý den, dle počtu dětí se kterými 
maminka přichází. Přesný ceník naleznete opět na zmíněném internetu, nebo se můžete při-
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jít zeptat do Domova. Ceny a další informace 
naleznete také na letáčcích Domova, které 
jsou k dispozici ve všech zařízeních našeho 
občanského sdružení a také na městských úřa-
dech. Pokud si k nám zavoláte, můžeme vám 
ho poslat také poštou. 

Co nás nejvíce potìší?
Přijde-li žena nebo maminka s dětmi z depre-
sivního domácího prostředí k nám. Odpočine 
si u nás, nabere sílu svoje záležitosti opět řešit. 
Nezáleží na čase, kdy se toto ženě podaří. Rozhodně máme ale velikou radost, když se jí to 
nakonec podaří. 

Jaké zmìny probìhly?
V roce 2008 jsme se snažili o zkvalitňování našich služeb dle standard kvality sociálních 
služeb. Přineslo nám to mnoho změn, které ještě nejsou u konce. Jednou ze změn, kterou jsme 
zavedli v tomto roce, je osobní jednání se zajemkyněmi o naši službu azylového domu, dále 
jsme prováděli drobné změny v provozním a domovním řádě. Pokračovali jsme v dovybavení 
zařízení Domova a podařilo se nám dokončit rekonstrukci charitního šatníku. 

Co se dìlo v Domovì?
V roce 2008 se konaly tyto akce - malování mandal, zpívání s Petrou Grusovou, maškarní kar-
neval, turnaj v kuželkách, účast na 2. westernovém dni pro děti na Vochtánce Potštejn, osla-
va Dne dětí (soutěže, opékání buřtíků), stopovaná, výlet do Litic na hrad, turnaj ve stolním 
fotbálku, Den plný her na zahradě, rej masek v herně (soutěže, hudba a tanec), Mikulášská 
besídka, Vánoční besídka

Využití služeb Domova
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Krizová pomoc

3. 10. jsme se zúčastnili veletrhu sociálních a doprovodných služeb v Žamberku. 

Dùm na pùl cestyDùm na pùl cesty

Od 1. 7. 2008 jsme převzali poskytování 
služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) 
v Žamberku, který se nachází vedle OLÚ 
Albertinum v ulici Sadová. Majiteli domu 
jsou manželé Souradovi, kteří dům poskytují 
bezplatně. Od 1.7.08 – 31. 12. 08 bylo v DPC 
ubytováno 5 uživatelů. 

Kdo do DPC pøichází?
Do Domu na půl cesty přicházejí mladí lidé ve 
věku 18 – 26 let, kteří potřebují pomoc se vstu-
pem do samostatného života.

národnostní 
menšina

25%

národnost eská
75%

národnostní
menšina
národnost eská
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Pro kolik osob je DPC urèen?
Dům na půl cesty může své služby poskytnout celkem osmi mladým lidem.

Jak jim pomáháme a jak mùžou být v DPC dlouho?
Pracovníci DPC podporují mladé lidi v tom, co si sami určí a pomáhají jim, s čím konkrétně 
potřebují, a to dle nabídky služeb DPC. Je to zejména pomoc s hledáním zaměstnání, vlastní-
ho bydlení, vyřizování soc. dávek, hospodaření s penězi, zvládání domácích prací apod.
Mladí lidé zůstávají v DPC převážně rok s možností prodloužení.

Co nás nejvíce dosud potìšilo?
Vždy nás potěší, když se mladému člověku podaří něco, na čem mu záleží, např. najde si 
zaměstnání, které ho baví, naučí se vařit.
Také nás těší každá společná akce s uživateli, kde se všichni sejdeme dohromady. Což je např. 
grilování, společné večeře jednou týdně.

Kam z Domu odcházejí?
Místa odchodu našich uživatelů se různí. Někteří odcházejí za prací, k rodině nebo do vlast-
ních bytů. 

Předání ocenění VIA Bona panu Souradovi za poskytnutí domu pro provoz Domu na půlcesty 
v rezidenci amerického velvyslance v Praze

Dne 3. 10. 08 jsme se zúčastnili Veletrhu sociálních služeb v Žamberku a s tím spojený Den 
otevřených dveří DPC pro veřejnost. V tento den nás navštívilo mnoho lidí jako např. některé 
ročníky z místních škol, sociální odbory Městských úřadů i obyvatelé Žamberka. 
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S kým spolupracujeme?S kým spolupracujeme?
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Městský a pověřený úřad Žamberk
Krajský úřad Pardubice 
Základní a mateřské školy 
Speciální škola Žamberk
AgroKonzulta spol.s.r.o.
Informační centrum Orlicko
ŽIFA – asociace mezinárodních kontaktů
Sbor dobrovolných hasičů
Městská policie Žamberk
Policie ČR
Ekola České Libchavy s.r.o.
O.s.Změna Písečná
Náš domov Koclířov
Koalice nevládek Pardubicka
Internetové centrum Pardubice

Aktuality a informace o činnosti sdružení pravidelně přinášely Žamberské listy, Orlický 
deník, Mladá fronta Dnes, Pardubický rozhlas.
Veřejnost se o připravovaných akcích mohla dozvědět i z vývěsních ploch ve městě, ško-
lách a školkách, u pediatrů a na www.pohoda.org 

Předávání rodinných pasů s „veverkou“ 
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Výsledky hospodaøení Výsledky hospodaøení 
Hospodáøský výsledek roku 2008 je 120 300,-Kè 

(fi nanční prostředky budou použity na krytí nákladů na začátku roku 2009 a na dofi nancová-
ní projektů, které plánujeme uskutečnit v roce 2009)

Výnosy hlavní činnost: 4 303 000,- Kč
Náklady hlavní činnost: 4 193 900 ,-Kč 

Příjmy hlavní činnost
příspěvky celkem 3 491 300
 Evropský strukturální fond 162 000
 MPSV 2 169 300
 MŠMT 50 000
 Pardubický kraj 547 000
 Město Žamberk 387 000
 Město Rychnov nad Kněžnou 60 000
 Město Kostelec nad Orlicí 25 000
 Město Vrchlabí 20 000
 Město Ústí nad Orlicí 10 000
 Město Králíky 10 000
 Město Lanškroun 8 000
 Město Choceň 5 000
 Město Jablonné nad Orlicí 4 000
 Město Letohrad 3 000
 Město Česká Třebová 3 000
 Město Vysoké Mýto 3 000
 Nadace VIA 25 000
vlastní celkem 811 700
 nájemné v Domově 440 900
 nájemné v DPC 47 800
 vstupné 63 600
 hlavní činnost 50 600
 burzy 47 900
 dary 28 400
 výstavy 9 800
 prázdninový pobyt, družina 78 000
 úroky 5 300
 odpis majetku 13 400
 členské příspěvky 4 300
 Ostatní (přijaté náhrady škod) 21 700
CELKEM 4 303 000
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Výdaje  
 Materiálové náklady 431 900
 kancelářský mat. 56 200
 vybavení 206 900
 spotřební mat. 74 600
 výtvarné potř. 49 800
 prac. pom.úklid,údr 16 300
 hračky a sport. Potř. 18 600
 knihy, časopisy, CD, 4 700
 potraviny 4 800
 Nemateriálové náklady 1 195 200
 elektrická energie 145 000
 tepelná energie 220 700
 vodné a stočné 44 700
 nájemné 266 900
 oprava a údržba 50 400
 instalace software, školení 13 600
 telefony, internet 71 300
 ubytování 34 400
 cestovné 25 500
 odpady 15 200
 reklamní služby 34 400
 ekonomické služby-účetnictví 60 600
 úroky 12 300
 poplatky, daně 9 600
 poštovné 5 500
 přednášky, kurzovné,divadlo, jízdné družina 14 200
 školení, supervize 35 300
 fotopráce 1 400
 odpisy dlouh.majetku 14 000
 tvorba opravných položek 28 200
 lékařské prohlídky zaměstnanců 900
 BOZP 9 400
 pojištění 21 000
 ostatní 39 900
 Osobní náklady 2 566 800
 mzdové náklady 1 907 200
 odvody na soc. a zdrav.poj. 643 000
 zákonné sociální náklady 6 600
 ostatní sociální náklady 10 000
CELKEM 4 193 900

Výnosy hospodářská činnost: 29 200,- Kč
Náklady hospodářská činnost: 18 000 ,-Kč 
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PodìkováníPodìkování
Mnoho díkù patøí našim dárcùm, kteøí nám v roce 2008 vypomohli vìcnì nebo 
finanènì. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí – provoz Klubu bez klíče, Domova pro matky, 
Rodinného centra, Domu na půl cesty

Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy –  provoz Klubu bez klíče 
Pardubický kraj - provoz Rodinného centra, Klubu bez Klíče, Domova pro matky, 

provoz a vybavení Domu na půl cesty
Evropský strukturální fond – provoz Domova pro matky
Město Žamberk – provoz RC, Klubu, Domova a programy pro děti 
Město Rychnov nad Kněžnou – provoz Domova pro matky
Město Vysoké Mýto, Choceň, Lanškroun, Letohrad, Lanškroun, Ústí nad Orli-

cí, Česká Třebová, Vrchlabí, Králíky – provoz Domova pro matky
Naděje středisko potravinové pomoci Litomyšl – potravinová pomoc
Emauzy ČR – vybavení Domova, potravinová pomoc
Nadace Via – provoz Klubu bez klíče

Mnoho díkù patøí všem, kteøí nám v roce 2008 darovali nìco ze svého a nám 
to bylo ku pomoci. Mnoho díkù patøí všem, kteøí nám v roce 2008 vypomohli 
dobrovolnou prací.

Do činnosti se zapojilo 30 dobrovolníků. Podle svých schopností a možností pomáhali přede-
vším s programem, organizací výstav a burz, drobnými úklidovými pracemi apod.
Bulvová Zdena, Burešová Jana, Bártová Alena, Katka Bartošová, Bednářová Martina, Biedlová 
Zuzana, Balcarová Pavlína, Cviková Jana, Feniková Silvie, Halbrštátová Broňa, Kožnarová Jitka, 
Kohoutová Regina, Krejčí Lenka, Krejsová Renata, Křivohlávková Lenka, Macháčková Libuše, 
Malá Lucie, Maurerová Iva, Novotná Dana, Polanská Věra, Rybárová Simona, Sádovská Hana, 
Štefková Irena, Šebková Zdena, 
Tobešová Zuzka, Zdena Kroulí-
ková, Eva Tobišková
Děkujeme všem rodinám, přá-
telům a příznivcům, bez jejichž 
pomoci by rodinné centrum 
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, psychic-
kou podporu a věnovaný čas.
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Jak mùžete naše sdružení podpoøit i Vy?Jak mùžete naše sdružení podpoøit i Vy?
Prostředky na naši činnost získáváme z dotací, grantů a od různých subjektů. Tyto prostřed-
ky 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.

Jakou formou můžete pomoci ?
• sponzorským fi nančním darem v libovolné výši 
• sponzorskou službou nebo věcným darem, dle Vašich možností 
• sponzorskou propagací naší organizace na Vašich webových stránkách 
 či v jiných materiálech 
• dobrovolnou prací 
• svou účastí na našich akcích a programech 
• slevou z Vámi poskytovaných služeb
• máte možnost stát se partnery našich programů a jejich prostřednictvím 
 podpořit  realizaci našich cílů, můžete podpořit konkrétní projekt nebo akci

Podpořte nás věcným darem nebo službou
Velice nám pomůžete, pokud nám můžete poskytnout dar ve formě materiálu nebo služby.
Aktuálně uvítáme například:
Věcné dary:

• papíry v jakémkoli množství a formátu 
• výtvarné potřeby
• jakékoliv kancelářské potřeby
• ložní prádlo, utěrky, ručníky, deky, polštáře
• drobné ceny pro děti do soutěží, různé hry pro děti
• potřeby pro školáky
• hygienické potřeby, látkové pleny
• funkční kancelářské vybavení 
• kojenecké oblečení

Služby:
• tisk informačních materiálů, pozvánek na akce, výročních zpráv a jiných pro-
pagačních materiálů
• překlad našich informačních materiálů do angličtiny případně jiných jazyků
• grafi cké zpracování textů
• poradenství v oblasti práva, managementu, ekonomie 
• výpomoc s přepravou materiálu
• propagace
• správa počítačové sítě, pevné připojení na internet 

Vaši podporu budeme po domluvě rádi prezentovat na našich webových stránkách a 
jiných propagačních materiálech organizace.
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Jak se s námi mùžete kontaktovat?Jak se s námi mùžete kontaktovat?
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

 Rodinné centrum Pohoda  Domov pro ženy a matky s dětmi v tísni
 Nádražní 22, Žamberk  564 01 ČSA 728, Žamberk 56401
 tel.465614555  tel. 465321295, fax 465321306 
 e-mail: centrum@pohoda.org  e-mail: domov@pohoda.org
 č.účtu: 1321354349/0800  č.účtu: 198498157/0300

Dům na půl cesty 
Sadová 1475
Žamberk 564 01
tel. 465322858
e-mail: dpc@pohoda.org
č.účtu: 198498157/0300

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

SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER V ČR


