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Úvodní slovo

Při zhodnocení roku 2006 musím konstatovat, že byl pro naše sdružení přelomový a velice nároč-
ný. V roce, kdy sdružení oslavilo 10. výročí založení, vznikla nová aktivita, která zásadně rozšířila naši 
činnost. Zároveň s tím došlo k velké změně organizační struktury sdružení. 

Naše nabídka se rozšířila o pomoc maminkám a dětem, které se dostaly do těžké životní situace. 
Tyto maminky u nás nacházejí nejen zázemí dočasného ubytování, ale i rady a pomoc. Město Žam-
berk naši aktivitu od počátku podporovalo a díky němu, sponzorům, trpělivé práci členek a podpoře 
Pardubického kraje, jsme mohli v květnu zahájit provoz. 

V létě jsme se rozloučili s naší zakládající členkou a dlouholetou obětavou pracovnicí Vlaďkou 
Polákovou, která se rozhodla jít jinou cestou. Těší nás, že se vrací a i ostatní maminky, které již mají 
plné ruce práce nejen doma, ale i v zaměstnání. 

Zároveň mám radost, že se nám podařilo u centra vytvořit místo na zahradě, kde se děti mohou 
vyžít. Usilovali jsme o to dlouho a v příštím roce bychom zahradu rádi dotvořili nejen u Rodinného 
centra, ale i Domova.

Na závěr bych chtěla vyslovit velký dík všem členkám, pracovníkům, maminkám, příznivcům a 
sponzorům, kteří se podíleli na tom, aby se sdružení rozvíjelo, abychom si dokázali navzájem pomá-
hat, podporovat tvůrčí prostředí a aby děti byly spokojené. 

Jak se nám to povedlo vypovídají výsledky ankety, kterou v Pohodě provedla studentka sociolo-
gie. Anonymně zjišťovala spokojenost návštěvníků se službami Rodinného centra a Klubu bez klíče. 
Ze statistiky vyplývá, že většina dotázaných navštěvuje centrum i klub spíše pravidelně a s progra-
mem i se službami jsou spokojeni. S vybavením prostor jsou dotázaní spokojeni v RC, v Klubu bez 
klíče by uvítali nové vybavení. Většina respondentů uvedla, že by návštěvu doporučili svým známým 
a kamarádům.

Úvodní slovo 

m. 

Poslání a cíle

Struktura organizace a lenská základna 
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Poslání a cíle 
Posilování hodnot rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy. 
Uspokojení rodičů ze soužití s dětmi.
Nabídka prostoru ženám, mužům a dětem pro jejich osobní rozvoj.
Navázání kontaktů nových maminek. 
Umožnění seberealizace občanům a dobrovolníkům, kteří se snaží svou prací při-
spět k rozvoji občanské společnosti.
Poskytnutí pobytové služby, základního sociálního poradenství a krizové pomoci 
ženám a matkám s dětmi. 
Podpora všestranného rozvoje dětí a jejich socializace. 
Účelné vyplnění volného času organizovaných i neorganizovaných dětí.
Předcházení kriminality u dětí a mládeže ve městě i okolí. 
Motivace dětí i dospělých k ochraně životního prostředí.

Struktura organizace a členská základna
Výbor sdružení pracoval v roce 2006 v tomto složení:
Předsedkyně sdružení:  Ing. Dana Hubálková
členové rady:  Eva Chládková
 Dagmar Jansová
 Mgr. Bronislava Halbrštátová
 Lucie Malá
 Jana Hovádková
 Vladimíra Poláková – do 31.8
 Mgr. Klára Brejtrová – od 1.9. 
  
Členky kontrolní komise:  Iva Kočová, Hana Matějíčková, 
 Jana Šléglová odstoupila z důvodů vedení účetnictví 
 pro naše sdružení 
Členka smírčí komise: PhDr. Ĺudmila Langrová
 
V roce 2006 mělo sdružení 28 členek. 

Podmínkou členství je seznámit se se stanovami sdružení, řídit se jimi a dle svých možností se 
aktivně podílet na činnosti sdružení. Po zaplacení členského příspěvku 200,- až 400,-Kč (podle 
počtu odpracovaných hodin na službách či jednorázových akcích) na pololetí, mohou využívat 
členských výhod jak oni, tak i ostatní rodinní příslušníci při pravidelném programu a jednorázo-
vých akcích. 

V roce 2006 pracovalo ve sdružení 11pracovníků na hlavní pracovní poměr a 12 na dohodu o 
pracovní činnosti nebo provedení práce.



5

Organizační schéma

Organiza ní schéma 

Zpráva o innosti

Rodinné centrum Pohoda

Centra sociální intervence

p edseda sdružení
statutární zástupce

vedoucí Domova koordinátor RC 

sociální
pracovník
zástupce
vedoucí

2 sociální 
pracovnice

koordinátor 
Klubu

provozní
pracovník

údržbá

praktikanti

pracvníci
kroužk

praktikanti

pedagog

4 pracovnice  
v p ímé pé i

valná hromada 

Zahájení adventní výstavy
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ZPRÁVA O ČINNOSTI

RODINNÉ CENTRUM POHODA 

Naše činnost v Rodinném centru Pohoda (RC) navazovala na několik projektů, které již fungují 
několik let. Jedním je projekt „Centra sociální intervence“, dalším je „Projekt využití volného času 
dětí a mládeže“, „Klub bez klíče“ a projekt „Zahrada dětem“. 
Koordinátorkou RC je Eva Chládková

Projekt Centra sociální intervence 
běží již od roku 2000 a byl v roce 2006 dotován Ministerstvem práce a sociálních věcí, Pardubic-
kým krajem a Městem Žamberk. 

Důraz projektu je kladen na:
posílení mateřské role žen 
udržení společenských kontaktů ( to se týká dětí i rodičů)
zlepšení komunikačních dovedností 
vzdělávání a zvýšení šancí uplatnit se ve společnosti a na trhu práce
zdravé sebeprosazování 
orientaci rodičů v sociální problematice
získání základů práce na PC a dovedností využití internetu při přípravě na za-
městnání apod. 
zvýšení sebedůvěry a seberealizace
vytváření přátelských vztahů mezi rodinami 
zapůjčení odborné literatury týkající se převážně výchovy dětí, vztahů v rodině 
apod. 
přirozené prostředí vrstevníků 

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou především maminky nebo i tatínkové na rodičovské do-
volené, pečující o děti předškolního věku.

Počet návštěvníků  160 dospělých  220 dětí 

Návštěvnost celkem  3 116 

Otevřeno je každý všední den od 8 do 16 hodin.
Celkové náklady na projekt: 424 700,-Kč 
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Projekt Využití volného času dětí a mládeže 
běží od roku 2001 a v roce 2006 byl dotován Pardubickým krajem a Městem Žamberk. 
Jeho cílem a činnosti jsou:

vhodné vyplnění volného času dětí 
celoroční organizace kroužku keramiky
jednorázové akce zaměřené na ekologii
třítýdenní prázdninová družina 

Celkové náklady na projekt: 83 000,-Kč

Vyu�ití volného asu d tí a mláde�e

Tvoření maminek na výstavu

Vyu�ití volného asu d tí a mláde�e

Prázdninová družina 
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Klub bez klíče 
je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 
Nabízí prostor pro trávení volného času dětí a mládeže ve věku od 8 do let 

děti zde mají k dispozici PC s internetem, elektronické šipky, kulečník, fotbálek 
mohou si zde zahrát zajímavé stolní hry.
pro děti je také připravován pravidelný program, který je tvořen převážně z vý-
tvarných činností vztahujících se k aktuálnímu časovému období
pravidelně je pořádán turnaj v kulečníku a ve fotbálku

Podle statistických údajů zájem dětí o pobyt v Klubu se oproti loňskému roku zvýšil. 

 za den  za rok

Návštěvnost  21 dětí  3786 dětí

Průměrný věk dětí  12 let

Otevřeno je každý všední den od 
12h do 17.45h.

Od podzimu 2006 je koordiná-
torkou Klubu bez klíče Mgr. Klára 
Brejtrová. Pokud se nám podaří 
získat další prostory, rádi bychom 
Klub rozšířili.

Celkové náklady 
na projekt: 168 000,-Kč

Klub bez klíče

Klub bez klí e
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Zahrada dětem
V projektu Zahrada dětem 
byla pořízena na zahra-
du u centra herní sestava 
LUNA, která vyhovuje všem 
normám a je z hlediska 
bezpečnosti určena i pro 
nejmenší děti.

Celkové náklady 
na projekt: 88 000,-Kč

Přehled jednotlivých aktivit v RC v roce 2006

Pravidelný program pro malé děti začíná v 9.30 hodin a trvá přibližně hodinu:
pondělí   ruční práce pro maminky - šití, batikování apod.
úterý  zpívání - zpívání s kytarou nebo za doprovodu kláves a doprovod dětí 
 na malé hudební nástroje, jednoduché tanečky, hry s hudbou
středa  batolátka - vyhrazeno pro maminky s dětmi 0 – 2 roky
čtvrtek  tvoření - malování pastelkami, temperami, práce s nůžkami, modelínou, moduritem
pátek   zpívání - zpívání s kytarou nebo za doprovodu kláves a doprovod dětí s malými 
 hudebními nástroji, jednoduché tanečky, hry s hudbou

Výstavba herního prvku 
na zahradě u centra

Zahrada d tem

P ehled jednotlivých aktivit v Rodinném centru v roce 2006 

Zahrada d tem

P ehled jednotlivých aktivit v Rodinném centru v roce 2006 

Zpívání s Broňou 
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Pravidelný program pro větší děti :
pondělí a úterý  od 16 do 18h - keramický kroužek pro děti od 8 let 
pondělí až pátek  od 12 do 17.45h - Klub bez klíče pro děti od 8 do 18 let
středa  od 15.30h - Angličtina pro předškolní děti

Program pro dospělé:
pondělí  od 18 do 21h - keramika pro začínající i pokročilé
úterý  od 17 do 18.30h - cvičení jógy, vhodné i pro osoby se zdravotními potížemi
středa od 10 do 11h - výuka angličtiny pro mírně pokročilé

Jednorázové akce pro děti i pro dospělé:
besedy, kurzy, karnevaly, dopravní soutěž, výstavy, rodinný tábor, výlety, prázdninová družina, 
výtvarné večery, burzy, hry a soutěže

Výuka angličtiny pod taktovkou Jany Fialové
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Domov pro ženy a matky s dětmi v tísni 

Začátek roku 2006 byl pro Domov ještě velice nejistou sezónou. Rozhodovalo se zda bude reali-
zován či ne. Dnes už víme, že se vše podařilo, ale v počátku roku jsme si užili ještě horké chvilky. 
Po náročném rozhodování nastoupila urychlená rekonstrukce budovy. Doslova mezi zednickými 
lžícemi a stavařským prachem jsme stěhovali kancelářský nábytek, uklízelo se po stavbě. Slav-
nostním otevřením na konci května jsme zahájili v Domově nepřetržitý provoz. Hned v červnu 
přišly první maminky a než jsme se nadáli, byl Domov plný dětských hlásků. Jako nové zařízení 
jsme začali získávat cenné zkušenosti a vyrovnávat se s některými iluzemi a předsudky. Nyní se s 
námi můžete podělit o naše první zkušenosti. 

... a od pátku nemám s dětmi kam jít ...

Toto jsou slova, která nejčastěji slýchám od maminek, hledajících pomoc v našem nově otevře-
ném „Domově pro ženy a matky s dětmi v tísni“ v Žamberku. Od května, kdy jsme zahájili provoz, 
jsem vyslechla bezmála na sedmdesát nejrůznějších příběhů, které měly toto společné téma. 
V prvním, ať už telefonickém nebo osobním setkání s ženou nebo maminkou, si povídáme, v 
jaké situaci se nyní nachází, jaké má možnosti, popřípadě co ji ohrožuje. Jsou to často příběhy 
plné slz, trápení a smutku. Přicházejí k nám maminky s dětmi, těhotné ženy, ale i ženy bez dětí. 
Základní informací, z naší strany, pro ženu hledající pomoc je tato: Ano, jsme tady pro Vás, mů-
žete zavolat nebo přijít kdykoli, personál tady je 24 hodin denně. Máme tady malý pokoj se 
zvláštním režimem, tzv. krizový pokoj, kde můžete najít zázemí okamžitě na kratší dobu a bývá 
často volný.
V roce 2006 na pokoji se zvláštním režimem pobývalo pět maminek s dětmi a jedna žena střed-
ního věku bez dětí. V bytech se postupně vystřídalo třicetdvě maminky s dětmi, jedna těhotná 
žena bez dětí a jedna žena středního věku. Byty míváme obsazené, ale dochází k poměrně rychlé 
výměně. V „Domově“ máme celkem k dispozici deset pokojů s vlastní kuchyňkou a hygienickým 
zařízením, podobně vybavený pokoj se zvláštním režimem, společenskou místnost. Děti mají 
nejraději hernu a tvořivou dílnu.
Náš „Domov“ je zařízením na půli cesty. Příběhy se šťastným nebo nešťastným koncem nemáme, 
jednoduše proto, že to není fi lm, který by mohl mít happyend, ale jednoduše život, který jde dál 
svou cestou. Máme situace, které se podařily v danou chvíli dobře vyřešit. Ráda vzpomínám na 
paní, pro kterou si manžel přijel, přivezl ji květiny, personálu bonboniéru a děkoval, že jsme paní 
nenechali na ulici, když to doma trochu zaskřípalo. Ráda vzpomínám na maminky, které dokáza-
ly „vzít osud do vlastních rukou“ a zajistit sobě a svým dětem vlastní zázemí a začít novou etapu 
ve svém životě. Ne vždy se situaci podaří vyřešit, jak bychom si přáli. 
Za celé sdružení, ale můžeme říci: „Jsme rádi, že tu můžeme být pro ženy, které potřebují naši 
rychlou pomoc v jejich těžké životní situaci“.

Celkové náklady na projekt: 3 307 600,-Kč
Vedoucí Domova ing. Dana Hubálková
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Pečení perníčků v Domově
V roce 2006 bylo v našem Domově ubytováno:

ve věku 19 - 26 let 10 žen 10

ve věku 27 - 65 let 24 žen 24

z toho z národnostích menšin 18 žen 18

V roce 2006 bylo v našem Domově ubytováno:

ve věku 3 - 6 let 53 dětí 53

ve věku 7 - 12 let 23 dětí 23

ve věku 13 - 18 let 7 dětí 7

V roce 2006 nás kontaktovalo ale pobyt nevyužilo:

Osobní kontakt 14 žen 14

Telefonický kontakt 24 žen 24

Děti z Domova
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Nejbližší budoucnost

Sotva jsme se trochu zaběhli v organizačních záležitost, čeká na nás, jako právě začínající sociál-
ní službu, nelehký úkol. Vypracovat standardy kvality sociálních služeb a uvést je do praxe. To je 
pro širokou veřejnost celkem nezajímavé, ale pro ženy, které k nám přijdou by měly být přínosné 
zkvalitněním služeb v Domově. 
V roce 2007 nás čeká nová stavba dětského hřiště u Domova. Peníze na toto hřiště jsme získali 
ještě v tomto roce se sbírkového fondu České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti 
Pomozte dětem ! 

Kalendář jednorázových akcí v roce 2006

V lednu se konal dvoudenní celostátní kongres mateřských center v Brně. Za RC Pohoda se ho 
účastnily Dana Hubálková, Vladimíra Poláková a Eva Chládková. Z Brna jsme si odvezly mnoho 
rad, inspirací a nápadů. V druhé polovině ledna si děti i maminky zařádily na maškarním karne-
vale. Na konci ledna se konalo v centru maňáskové představení pohádky „Rukavička“, které u 
nás navštívily také děti z mateřské školky.

V únoru se konal ještě jeden dětský maškarní karneval. Na jarní prázdniny jsme pro děti při-
pravili tvořivé dopoledne pro školáky s výrobou dárečků k Valentinu i s hrami. Dospělákům a 
větším dětem byl určen výtvarný večer s kurzem voskové a vázané batiky. Na Valentinské 
zpívání nás navštívil pan poslanec Severa. Na večerním kurzu nám maminka Katka předvedla 
své profesionální umění cukrářky a naučila nás, jak si vyrobit indiánky a jiné cukrářské fígle. V 
únoru také proběhla beseda s PhDr. Mervartovou na aktuální téma především bývalých čle-
nek „Jak přežít pubertu“. 22. února se konal již třetí ročník lyžařských závodů ve spolupráci 
s provozovatelem vleku, který připravil slalomovou trať a pomohl s organizací na sjezdovce v 
Dlouhoňovicích. Na konci února proběhla beseda s fyzioterapeutkou B. Vanickou na téma 
„Aby záda nebolela“ a na úplný závěr února se konal ještě jeden Masopustní rej.
V únoru město započalo stavební práce na rekonstrukci prostor pro nově chystaný Domov pro 
ženy a matky s dětmi v tísni. 

Březen – již 1.března byl večerní kurz výtvarné techniky linorytu pod vedením Z. Tobešové a 
3. března jsme se začali chystat na jaro kurzem ubrouskové techniky. V Klubu bez klíče o veli-
konočních prázdninách bylo otevřeno od rána do odpoledne a pro děti byl připraven program 
v turnaji v ping-pongu, biliardu a fotbálku. Nechyběl ani výtvarný program. Na konci března 
proběhla tradiční jarní burza dětského ošacení a potřeb 

V dubnu se konal kurz malování vajíček voskem pod vedením Dany Hubálkové. Pak už se 
vydatně připravovalo na velikonoční prodejní výstavu. 19. dubna jsme oslavili s dětmi „Den 
Země“ - vyráběli jsme ruční papír. Měsíc jsme zakončili společným pálením čarodějnic s opé-
káním na zahradě.
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Mimo jiné jsem uklízeli a připravovali se na otevření Domova a zahájení jeho provozu. 20. dubna 
jsme se jeli podívat, jak to funguje v azylovém domě Hradci Králové, Pardubicích a Koclířově. 

Květen jsme zahájili slavnostním zpíváním ke Dni matek 
23. května se maminky účastnily slavnostního zahájení provozu „Domova“ na Dni otevřených 
dveří. Z hostů se slavnostního otevření zúčastnil starosta Žamberka Tomáš Kalous, kandidát do 
poslanecké sněmovny Václav Klička, farář Václav Vacek, PhDr. Ludmila Langrová, a mnoho dal-
ších vzácných hostů z řad široké veřejnosti. 

V červnu tradičně proběhla oblíbená dopravní soutěž pro děti od 2 do 12 let, spojená s ukáz-
kami zásahového vozu Sboru dobrovolných hasičů Žamberk. a Městské policie. 8.5 se konala 
beseda s Bc. Táňou Brodskou na téma „Psychický původ nemocí“.
Na konci června se konalo na zahradě u RC soutěživé odpoledne pro malé děti. Počasí nám 
přálo a tak se konaly různé soutěže pro děti i dospělé. Na závěr jsme opékali. Školní rok jsme 
ukončili dopoledním slavnostním zpíváním pro děti a teta Broňa jim předala vysvědčení.
Domov navštívily maminky a děti z Rodinného centra Pohoda. Společně jsme zpívaly, tancovaly 
a hrály si.

Provoz o prázdninách byl v Rodinném centru omezen, otevřeno pro rodiče bylo pouze ve středu 
dopoledne. Na začátku prázdnin probíhala letní třítýdenní družina pro děti ve věku 6 až 13 let. Ze 
strany rodičů je o tuto službu každoročně velký zájem a děti se k nám vrací často i opakovaně. Pro 
děti byl připraven opravdu pestrý program. Kromě několika návštěv koupaliště, minigolfu, koupá-
ní v řece, hraní her v parku nebo v prostorách centra to byl i výlet na hrad Žampach, do Bohousové 
, Pastvinské elektrárny a psího útulku. Nechyběly výtvarné dílny a soutěže. Družiny využilo 35 spo-
kojených dětí. Na konci srpna 16. – 20. se uskutečnil letní čtyřdenní pobyt pro rodiny s dětmi v 
penzionu Perla v Říčkách v Orlických horách pod vedení Lucie Malé. Účastnilo se ho 10 rodin, 
které byly spokojené jak s ubytováním, tak i s programem – soutěže, výlety, výtvarky … 

V září začal plně fungovat dopolední program v RC. V Klubu bez klíče Klára Brejtrová nově při-
pravila program na celý měsíc dopředu – soutěže ve stolním fotbálku, stolním tenise, vyrábění. 
Na začátku školního roku jsme se mohli radovat - na zahradě byla postavena dlouho očekávaná 
herní sestava od fi rmy LUNA. 14. září jsme se účastnili „Barevného dne“ – akce podporující 
třídění a recyklaci odpadu. Několik dní předem maminky vyráběly na prodej papírové ozdoby, 
malované tašky, keramiku a obrázky. Pro děti jsme připravili soutěž ve stavění největšího komínu 
z plastových víček PET lahví. Na konci září začaly opět kurzy keramiky pro děti a dospělé a ang-
ličtiny pro mírně pokročilé.

V říjnu se již po druhé v tomto roce konala Podzimní burza dětského oblečení, hraček a 
sportovních potřeb. Burza měla rekordní počet vybraných věcí a i rekordní zisk. Za její nároč-
né zvládnutí musíme znovu poděkovat všem dobrovolnicím! U Domova na zahradějsme sázeli 
stromky.
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V listopadu se konal již třetí večerní kurz pletení košíků z pedigu. Po čtvrté byla vyhlášena 
výtvarně-ekologická soutěž „Vím co s tím“ – soutěž o co nejoriginálnější výrobek z odpado-
vého materiálu. Zároveň po celý měsíc probíhala příprava na adventní výstavu, která začala 
již na přelomu měsíce listopadu a prosince. Výstavu zahájila Broňa s vystoupením sboru dětí s 
pásmem písní a koled. V Domově jsme s maminkami a dětmi pekli a zdobili perníčky.

1. prosince k nám zavítaly maminky z Jablonného nad Orlicí, kde chtějí od počátku roku otevřít 
nové mateřské centrum. Jako partneři jsme se zapojili s fi rmou AgroKonzulta do projektu 
Vzdělávání – nová šance pro ženy na trhu práce fi nancovaný OPRLZ. Maminky skládají po 
pěti týdnech učení úspěšně zkoušky. A tetě Laďce končí hlídání dětiček. 
5. prosince byla tradiční Mikulášská nadílka v RC i Domově. 12. prosince jsme oslavili již 
10. výročí vzniku Mateřského nyní Rodinného centra Pohoda. Konal se „Den otevřených 
dveří“, s krátkým představením vystoupila p. O. Strnadová ze ZUŠ s představením „Hraní s Emil-
kou“. Maminka Katka upekla krásný slavností dort s logem a spolu se zakládajícími, bývalými i 
současnými členkami jsme ho nakrojili. Dva dny před Štědrým dnem se konala vánoční besíd-
ka. Děti dostaly pod „živý“ stromeček nové hračky, maminky donesly vánoční cukroví. Rok jsme 
ukončili Silvestrovským turnajem pro děti v Klubu bez klíče. 
V Domově se také konala Vánoční besídka. Děti zpívaly a recitovaly, a tím si zasloužily dárek od 
Ježíška. Taktéž jsme oslavili i Silvestr a Nový rok, a to dobrým jídlem a skleničkou šampaňského.

Maminky na kurzu v počítačové 
škole IdeaHelp 

Děti v centru 
s hlídací tetou

Výsledky hospoda ení
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Výsledky hospodaření 

Hospodářský výsledek roku 2006 je 312 900,- Kč
z toho 70 000,- Kč činí pohledávky
(fi nanční prostředky budou použity na krytí nákladů na začátku roku 2008)

Výnosy hlavní činnost: 4 282 300,-Kč 
Náklady hlavní činnost: 3 969 400,-Kč 

PŘÍJMY HLAVNÍ ČINNOST:

Výnosy Kč
příspěvky celkem 3 825 000
Evropský strukturální fond 2 594 700
Ministerstvo práce a sociálních věcí 165 600
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 25 500
Pardubický kraj 477 000
Město Žamberk 296 500
VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových 150 000
Nadace sv.Františka z Assisi 24 000
dárci 47 000
AgroKonzulta s.r.o.-partnerství v projektu 17 700
Úřad práce 24 000
Příspěvek ze Sítě MC-celonárodní sbírka 3 000
vlastní příjmy celkem 457 300
nájemné v Domově 290 900
vstupné v RC 18 600
burzy 38 000
prázdninová družina 23 200
výstavy 26 900
keramika 39 500
prázdninový pobyt 2 300
úroky 5 000
členské příspěvky 8 800
ostatní 4 100
CELKEM 4 282 300
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Položka  Náklady Kč
1. Materiálové náklady 1 305 400 
kancelářský mat. 66 100
vybavení 1 030 800
spotřební mat. 59 000
výtvarné potřeby 49 400
pomůcky pro úklid a údržbu 18 300
hračky a sport. potřeby 58 200
knihy, časopisy, CD, MC,hry 23 600
2. Nemateriálové náklady-služby 871 700
elektrická energie 68 600
tepelná energie 174 800
vodné a stočné 22 100
nájemné městu 208 500
oprava a údržba 41 200
telefony, internet 79 900
cestovné, ubytování 33 900
odpady 5 200
reklamní služby 59 000
ekonomické služby 39 600
software 18 900
pojištění 10 800
poplatky 8 200
poštovné 4 200
školení, semináře, supervize 59 200
fotopráce 1 200
ostatní služby 36 400
3. Osobní náklady 1 792 300
mzdové náklady 1 332 600
odvody na soc. a zdrav. pojištění 459 700
CELKEM 3 969 400

Dlouhodobý hmotný majetek  Náklady Kč
herní sestava- použita dotace z r.2005 70 000,-Kč 88 000
odpis  300

Vedlejší činnost:
Nákup zboží  7 400
Drobný prodej 8 000

VÝDAJE HLAVNÍ ČINNOST:
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Spolupráce s veřejností
Spolupracující organizace

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Městský a pověřený úřad Žamberk
Krajský úřad Pardubice 
Úřad práce Ústí nad Orlicí 
základní a mateřské školy 
AgroKonzulta spol.s.r.o.
Informační centrum Orlicko
Penzion pro seniory 
ŽIFA – asociace mezinárodních kontaktů
Sbor dobrovolných hasičů
Městská policie Žamberk
Ekola České Libchavy s.r.o.

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 na www.pohoda.org 
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Poděkování

Mnoho díků patří našim dárcům, kteří nám v roce 2006 vypomohli věcně nebo fi nančně. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí – provoz RC
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – volnočasové aktivity 
Pardubický kraj - provoz a vybavení RC, Klubu bez Klíče a Domova 
Evropský strukturální fond – provoz a vybavení Domova
Město Žamberk – provoz RC, Klubu, Domova a programy pro děti 
VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových – vybavení Domova 
Nadace sv. Františka z Assisi – vybavení a provoz Domova
AgroKonzulta Žamberk spol. s.r.o.
Truhlářství p. Pospíšil, Líšnice 
Isolit Bravo, spol.s.r.o. Jablonné nad Orlicí – vybavení Domova 
Korado, a.s. Česká Třebová – vybavení Domova
p. Vladimír Jansa, Lukavice
p. Pavel Severa, Litomyšl – vybavení Domova 
p. Mgr. Václav Klička, Ústí nad Orlicí – vybavení Domova
Gaba s.r.o.Česká Třebová – vybavení Domova
Naděje středisko potravinové pomoci Litomyšl
Emauzy ČR – vybavení Domova, potravinová pomoc
Mudr. Zdeňka Vebrová ,Žamberk – vybavení Domova
Kaplan Jiří, Líšnice - vybavení Domova
Truhlářství Pospíšil, Líšnice

Mnoho díků patří všem, kteří nám v roce 2006 vypomohli dobrovolnou prací
Do činnosti se zapojilo 32 dobrovolníků. Podle svých schopností a možností pomáhali přede-
vším s programem, organizací výstav a burz, drobnými úklidovými pracemi apod.

Mgr. Jana Fialová, Lucie Malá, Zuzana Štěpánková, Ladislava Stejskalová, 
Lenka Hnátnická, Jana Hovádková, Zuzana Tobešová, Hana Sádovská, 

Lenka Křivohlávková, Jitka Rolečková, Radka Bečková, Simona Rybárová, 
Katka Bartošová, Martina Wilhelmová, Petra Vrbová, Regina Kohoutová, 

Alena Havlíčková, Monika Trýbová, Zdena Paďourová, Ĺudmila Langrová, Iva Kočová, 
Pavla Kacálková, Zdena Bulvová, Petra Fialová, Šárka Kovářová, Dana Výprachtická, 

Soňa Šmajzrová, Zdena Kroulíková, Zdena Šebková, 
Lenka Rajmannová, Jiří Tobeš a Jiří Šmajzr 
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Jak m �ete na�e sdru�ení  podpo it i Vy? 

Malí zpěváci s tetou Broňou
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Děkujeme všem rodinám, přátelům a příznivcům, bez jejichž pomoci by rodinné centrum neby-
lo 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 zaměstnan-
cům sdružení za příjemnou atmosféru, psychickou podporu a věnovaný čas.

Přicházejte se svými dětmi, budete vítáni. Těšíme se, že obohatíte naše řady i náš pro-
gram. O získané zkušenosti se můžeme podělit navzájem.
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Jak můžete naše sdružení podpořit i Vy?

přímým fi nančním darem na úhradu nákladů spojených s provozem zařízení

darováním potřebných věcí přímo – aktuálně se jedná např. o vybavení herny, 
Klubu, dílny, Domova, zahrady, ceny do soutěží apod.

darováním či slevou z Vámi poskytovaných služeb
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    Kontakty 

KONTAKTY
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: 1212816399/0800

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


