


Úvodní slovo
Vážené dámy, vážení pánové, milí spolupracovníci a příznivci naší organizace, 

při letmém ohlédnutí za rokem 2018 se zdá být tento rok (již s jistým odstupem uplynulého času) klidný, 
stabilní, bez velkých změn nebo nepříjemných otřesů. Pokud se ale pustím do důkladnějšího vzpomínání 
a zaměřím se na vše, co nám rok 2018 přinesl, pak se tento rok ukazuje jako rok plný vymýšlení, plánování 
a budování.   

Povedlo se nám připravit novou službu pro novou cílovou skupinu a sestavit skvělý tým pracovníků  
pro nově vzniklou službu – CENTRUM KOMPRE. CENTRUM KOMPRE nabízí komplexní sociálně rehabili-
tační program pro osoby po získaném poškození mozku a cévní mozkové příhodě, připravili jsme také 
prostory pro poskytování služby a nezbytné metodické zajištění služby.   

Výrazně jsme zapracovali na zlepšení zázemí pro naše klienty i pro naše zaměstnance. V Pardubicích 
jsme upravili místnost mozkocvičny, kde probíhají mimo jiných aktivit tréninky kognitivních dovedností, 
vybudovali jsme smyslů-plnou (relaxační) místnost, zútulnili jsme kompletační dílnu. V Ústí nad Orlicí 
jsme vybudovali terapeutickou místnost a pořídili vybavení pro aktivity klientů. 

V našich pěti chráněných dílnách nabízíme zaměstnání celkem 45 osobám se zdravotním postižením, 
vytváříme jim chráněné pracovní prostředí, kde zohledňujeme zdravotní omezení, respektujeme jinakost 
a umožňujeme flexibilní formy práce. Téměř nulová fluktuace zaměstnanců na chráněných pracovních mís-
tech nám napovídá, že jdeme v podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením správnou cestou.   

V poskytovaných sociálních službách pracujeme kontinuálně na zvyšování kvality služeb, zavedli jsme 
nové pracovní programy a aktivity. V roce 2018 jsme prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb 
pomohli 81 lidem s duševním onemocněním v Pardubicích a 46 v Ústí nad Orlicí. Celkem 15 klientů nalezlo 
díky naší cílené podpoře pracovní uplatnění. 

Na závěr bych chtěl velmi poděkovat všem svým kolegům za nasazení, skvěle odvedenou práci i za často 
nadstandardní osobní úsilí přesahující hranice pracovní doby. Velmi děkuji za podporu představitelům 
Pardubického kraje, Statutárního města Pardubice, Města Ústí nad Orlicí, Úřadu práce Pardubice, nadacím, 
dárcům. Jejich podpory si velmi vážíme, zároveň nás zavazuje dělat naši práci co nejlépe. A s tímto závazkem 
vstupujeme i do roku 2019.

         Mgr. Milan Zanina

         Ředitel CEDR Pardubice o.p.s.
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CEDR Pardubice o.p.s. 
CEDR Pardubice o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která poskytuje již od r. 1994 sociální 
služby lidem s duševním onemocněním v Pardubicích a od r. 2010 i v Ústí nad Orlicí. 

Našim posláním je pomáhat lidem s duševním onemocněním, zlepšovat jejich životní podmínky 
tak, aby žili spokojeně v prostředí, které si sami zvolí a vytvářet pracovní místa pro osoby obtížně 
zaměstnavatelné z důvodu zdravotního omezení.

Sociální služby poskytujeme prostřednictvím dvou registrovaných služeb v Pardubicích 
a Ústí nad Orlicí

Sociálně terapeutické dílny

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé se zkušeností s duševním onemocněním ve věku od 18 do 64 let.

Chráněná pracoviště provozujeme v Pardubicích v Ústí nad Orlicí a v Dolních Libchavách, 
tato pracoviště jsou specifiky přizpůsobena pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
nebo zdravotním znevýhodněním.

Cílovou skupinou pro zaměstnání na chráněných pracovních místech jsou lidé se zdravotním 
postižením. Jedná se o osoby s různým zdravotním omezením, které mají pro dlouhodobě nepříz-
nivý zdravotní stav podstatně omezenou možnost pracovního uplatnění.

Na základě poptávky cílové skupiny a rodinných příslušníků jsme připravili zahájení provozu 
CENTRA KOMPRE (od 1. 1. 2019), které nabízí sociálně terapeutické aktivity pro osoby po cévní 
mozkové příhodě a jiném získaném poškození mozku.
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Základní údaje
CEDR Pardubice o.p.s.
Adresa: Jana Palacha 324, Pardubice 53002
IČ: 27547850  |  DIČ: CZ27547850
Telefon: 464 646 372

E-mail: cedr@cedrops.cz  |  ID dat. schránky: vy9iazc
Facebook: Cedr Pardubice o.p.s.
Bankovní účet: 273548987/0300

Správní rada
Předseda správní rady: Mgr. Jiří Pitaš
Členové: Ing. Daniela Hlavatá, Ing. Michael 
Skalický Ph.D., MBA

Dozorčí rada
Předsedkyně dozorčí rady: Ing. Jana Letáčková, MBA
Členové: Bc. Gabriela Chovancová, Ing. Vlastimil Ročeň

Ředitel společnosti
Mgr. Milan Zanina, 777 907 131, zanina@cedrops.cz

Dne dne 27. 6. 2018 proběhl převod práv 
a povinností zakladatele společnosti (S-FIRMA, s.r.o.) 
na nové zakladatele. 
Zakladatelé společnosti
Ing. Jana Letáčková, MBA  |  Bc. Petra Prokopová
Ing. Michael Skalický, Ph.D. MBA  |  Mgr. Jiří Pitaš

Organizační struktura společnosti

Správní rada Dozorčí rada

Ředitel

MANAGEMENT Chráněné pracoviště 
Ústí nad Orlicí

Kompletační dílna

Chráněné pracoviště 
Dolní Libchavy

Kompletační dílna

Chráněné pracoviště 
Pardubice
Šicí dílna

Kompletační dílna
Mobilní dílna

Sociálně 
aktivizační služby 

CDA Pardubice
CDA Ústí nad Orlicí

(CDA = centrum  
denních aktivit)

Sociálně 
terapeutické 

dílny
Pardubice 

Ústí nad Orlicí

Cedr Pardubice o.p.s.
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Sociálně terapeutické dílny
Posláním sociálně terapeutických dílen je poskytovat dospělým lidem s duševním onemocněním 
bezpečný prostor k rozvíjení jejich pracovních a sociálních dovednosti, a tím zvyšovat jejich šanci 
na získání zaměstnání a uplatnění v životě.

Služba nabízí klientům tyto aktivity:

• Trénink dovedností v dílnách – upevňování pracovních návyků, rozvíjení schopnosti soustře-
dění, trpělivosti, pečlivosti, představivosti, organizační schopnosti apod. a učí zlepšovat jemnou 
motoriku prstů, udržování pořádku, spolupráci s ostatními i komunikaci

• Program „podpora zaměstnávání“– aktivity zaměřené na trénink sociálních a pracovních 
dovedností – společná setkávání, besedy na téma jak si hledat práci, jak o sebe pečovat, nebo 
jak porozumět sobě nebo druhým 

• Poradenství sociálního pracovníka – příprava na zaměstnání, individuální spolupráce, 
zprostředkování jiných služeb

• Trénink kognitivních dovedností – paměti, pozornosti, plánování, komunikace 

• Relaxace 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY V PARDUBICÍCH

Místo poskytování služby: Jana Palacha 324, Pardubice 53002

V roce 2018 využilo službu sociálně terapeutických dílen 47 klientů, z toho 9 klientů našlo  
pracovní uplatnění. Počet hodin přímé práce s klienty – 12 812 hodin.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

Místo poskytování služby: T. G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí 56201

V roce 2018 využilo službu sociálně terapeutických dílen 21 klientů, z toho 6 klientů našlo  
pracovní uplatnění. Počet hodin přímé práce s klienty – 3 333 hodin.
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Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením
Posláním Centra denních aktivit je poskytovat dospělým lidem s duševním onemocněním bezpeč-
ný prostor, kde se mohou rozvíjet, smysluplně trávit volný čas, řešit své problémy. Služba vytváří 
příležitosti, aby tito lidé mohli žít spokojený a aktivní život v prostředí dle své volby. 

Služba nabízí klientům tyto aktivity:

• Terapeutické služby – dramaterapie, muzikoterapie, psychoterapeutická skupina 

• Odpolední klub – skupinová setkávání, návštěvy kulturních a společenských akcí, společenské hry 

• Poradenství sociálního pracovníka – navazování kontaktů, trávení volného času 

• Pohybové aktivity – sportovní aktivity, pohybové aktivity s prvky jógy 

• Pomoc a podpora při vzdělávání – forma individuální i skupinová – výuka anglického jazyka 
a práce na PC, kurz zdravého životního stylu 

• Trénink kognitivních dovedností 

• Kurz instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina

• Artefiletika – tvořivý kurz 

• Trénink praktických dovedností – kurz vaření 

• Arteterapie 
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CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT PARDUBICE 

Místo poskytování služby:  
Jana Palacha 324, Pardubice 53002

V roce 2018 využilo službu Centra denních aktivit celkem 34 klientů.

Spolupracovali jsme se 7 dobrovolníky a 5 odbornými lektory.

S dobrovolníky klienti v rámci jejich aktivit strávili celkem 146 hodin.

Služba Centrum denních aktivit na konci r. 2018 vykázala  
307 skupinových setkání v rozsahu 412,5 hodin. 

CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT ÚSTÍ NAD ORLICÍ A ŽAMBERK 

Místo poskytování služby:  
T. G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí 56201  |  Albertova 627, Žamberk 56401  

            

V roce 2018 využilo službu Centra denních aktivit 33 klientů.

Spolupracovali jsme se 3 dobrovolníky a 4 odbornými lektory. 

S dobrovolníky klienti v rámci jejich aktivit strávili celkem 97,5 hodin. 

Služba Centrum denních aktivit na konci r. 2018 vykázala  
257 skupinových setkání v rozsahu 342 hodin. 

Poskytování služby v Žamberku jsme ukončili 30. 6. 2018 z důvodu nedostatku  
finančních prostředků na financování služby.
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Relaxace v CEDRu
„Chceš-li vědět, jaké byly včera tvoje myšlenky,

podívej se na své tělo.

Chceš-li vědět, jaké bude zítra tvoje tělo,

podívej se dnes na své myšlenky.“ 

(indické přísloví)

S otevřením „Smysluplné místnosti“ jsme rozšířili nabídku programu sociálních služeb o rela-
xační techniky. 

Jedná se o řízené relaxace zaměřené na práci s tělem: práce s dechem, uzemnění, autogenní 
trénink, Jacobsonova progresivní relaxace, jógová relaxace.

Relaxační techniky jsou postaveny na sériích cviků, které pomáhají uvolňovat svalové napětí,  
prohlubovat schopnost soustředění, prožívat tělesnou zkušenost, přispívají k dosažení většího 
sebepoznání a k návratu k základním potřebám. 

Řízené relaxace jsou pravidelnou aktivitou pro klienty poskytovaných služeb, kteří mají 
zájem pracovat se svým tělem a najít cestu k sobě, nebo chtějí být aktivní v péči o své duševní 
a fyzické zdraví.
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Příběh paní Ilony
Můj příběh je stejný jako spousta příběhů. Skončila jsem v zaměstnání na neschopence. 

Měla jsem velké úzkosti. Strach z odsuzování sebe i druhých. Docházela jsem na psy-

choterapii. Pak napadlo paní psycholožku, že bych mohla zkusit CEDR v Ústí nad Orlicí. 

Poznala jsem zde lidi, kteří na tom byli stejně nebo podobně a člověk se začne cítit lépe, 

když nevnímá takové rozdíly. 

Začala jsem pomalu pracovat, abych se časem mohla vrátit do pracovního procesu. 

Sociální pracovnice mi pomáhaly a moc ráda jsem do služby docházela. Svým zaměřením 

je CEDR velmi prospěšný. Po čase tam, jsem opravdu nastoupila do zaměstnání, byla 

jsem tak vděčná, že mám práci, že jsem si nehlídala svoje potřeby. V té době mi opět 

velmi pomohly pracovnice CEDRu. Skončila jsem na měsíc a půl na neschopence. 

Asi na začátku února jsem otevřela nabídky práce a odeslala životopis do Prahy. 

Jen tak. Přemýšlela jsem nad tím, že už nikdy nebudu moci pracovat jako účetní.  

Z Prahy se mi však ozvali a pozvali mě na pohovor, a tak jsem se poctivě připravovala. 

Oblečení dle pravidel Etikety dle p. Špačka a rozhodnutí, že nebudu dělat vše jako dosud.  

Práce mi dopadla, mám dobrého šéfa i dobrý kolektiv. Poučila jsem se a odděluji práci 

a odpočinek. Jsem vděčná za podporu pracovnic CEDRu, přišla v pravý čas.  
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Příběh paní Anny
Jmenuji se Anna, je mi 56 let a mám úzkostně depresivní poruchu. Po osmiletém stu-

diu na základní škole a úspěšném přijetí na střední ekonomickou školu jsem se ocitla 

v neznámém prostředí. Vzpomínám, jak jsem víceméně splnila představy svých rodičů. 

Neprůbojná, nesmělá s nízkým sebevědomím. Po maturitě jsem začala pracovat jako 

administrativní pracovnice v místě bydliště. Po šesti letech jsem se upnula na předsta-

vu, že se provdám za první vážnou známost a tím se naskytne možnost žít podle svých 

představ a odpoutat se od rodiny. Což se ze začátku jevilo jako reálné. Rodiče manžela, 

u kterých jsme bydleli v samostatné domácnosti, se ale neustále snažili svého syna 

manipulovat a chovali se jako by neměl svou novou rodinu a byl jim téměř všechen svůj 

volný čas k dispozici. Krize se u mě vyhrotila po narození druhého syna, který vyžadoval 

zvýšenou péči. 

Se synem jsem zůstala doma, kde jsem s ním byla 24 hodin denně, péče byla jak fyzicky, 

tak psychicky vyčerpávající. Přesto jsem manželově rodině chtěla dokázat, že to zvládnu. 

Vše se den za dnem opakovalo. Tchán čekal u branky na manžela a už měl pro něj při-

chystanou práci v hospodářství. Po mnoha letech jsem si uvědomila, že v ten moment 

jsme se přestávala smát, radovat se ze života a zpívat si.

Nevěděla jsem, jak si pomoci. Po jedné výměně názorů se svým tchánem se mi objevil 

silný tlak u srdce. Moje ošetřující lékařka mi sdělila, že je to reakce na stresovou situaci 

a předepsala mi Lexaurin. Po půlce tablety jsem byla ale utlumená, bylo mi všechno jedno 

a nebyla jsem schopná se starat o tříletého syna. Takže jsem si už další nikdy nevzala. 

Poté jsem nějaký čas dojížděla na psychiatrii. Poté, co mě pan psychiatr naučil techniku 
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autogenního tréninku, jsem v návštěvách přestala. Až po dalších letech jsem se odhod-

lala znovu navštívit psychiatričku, abych jí sdělila své pocity, že jsou dny, kdy nemůžu 

syna ani vidět, jsem vyčerpaná, nevím, co dříve dělat. Vlastně jsem se jí přišla zeptat, 

jestli jsem se nezbláznila. V klidu mi sdělila, že jsem v dlouhodobém stresu a navrhla 

mi lék doplňující serotonin, že se po něm alespoň dobře vyspím. Při další návštěvě, kdy 

jsem si vše rozmyslela, jsem si lék nechala předepsat a začala jsem ho užívat. Ulevilo se 

mi. Přestala jsem postupně mít pocity svého nedocenění, křivdy, že nejsem schopná mít 

nebo dělat to, co ostatní, přestala jsem srovnávat život svůj, s životy ostatních lidí. Ně-

jak jsem asi největší krizi překonala. Po nějakém čase mi byla sdělena diagnóza rakoviny 

prsu. Krátce po absolvování léčby mi klientka CEDRu doporučila, abych ho začala na-

vštěvovat. Zkusila jsem to, a protože mi zde bylo dobře a po letech jsem se cítila někde 

vlídně přijatá, začala jsem docházet do sociálně terapeutické dílny. Časem jsem začala 

chodit na dramaterapii, což mi otevřelo oči, jak lze v bezpečném prostoru vyjádřit své 

pocity a emoce. Po čase jsem cítila další síly a začala jsem chodit na kurz instrumentální-

ho obohacování podle Reuvena Feuersteina. Cítím se lépe a lépe. Umím se lépe obhájit, 

vyjádřit a cítím velkou podporu a zázemí. 
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Chráněné zaměstnávání
V roce 2018 našlo v CEDRu pracovní uplatnění v 5 chráněných provozech celkem 45 lidí se zdra-
votním postižením či zdravotním znevýhodněním. 

ŠICÍ DÍLNA V PARDUBICÍCH: 9 pracovních míst  
Jana Palacha 324, Pardubice 53002

Šicí dílna se zaměřuje na zakázkové šití dle požadavků zákazníků, naše činnost je rozmanitá 
(propagační předměty s výšivkami pro různé odběratele, šití batohů, pouzder, tašek, saunových 
kiltů, pracovních zástěr, kapsářů do škol, zástěr, polotovarů pro další výrobu atp.). Pro vlastní prodej 
šijeme hračky, tašky, polštáře, batohy, sedáky, míče, zvířátka, nabízíme také opravy oděvů. 

KOMPLETAČNÍ DÍLNA V PARDUBICÍCH: 12 pracovních míst  
Jana Palacha 324, Pardubice 53002

Naplní práce zaměstnanců je kompletace spodního prádla, skládání papírových krabiček, balení 
a etiketování výrobků, kompletace dárkových balíčků, čajů, demontáž výrobků, dokončovací práce 
na výrobcích 

MOBILNÍ DÍLNA V PARDUBICÍCH (ÚKLID, ÚDRŽBA ZELENĚ): 8 pracovních míst 
Jana Palacha 324, Pardubice 53002

Činnost mobilní dílny je zaměřena na údržbu a úklid zeleně, sekání trávníků, úpravu živých plotů, 
úklid listí, likvidaci náletových dřevin, úklid nebytových prostor, disponujeme zahradní technikou 
a dodávkovým automobilem. 

CEDR Pardubice o.p.s.  |  13



KOMPLETAČNÍ DÍLNA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 6 pracovních míst 
T. G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí 56201

Tato dílna se zaměřuje na kompletaci čajů. Úspěšně se nám daří umísťovat na pracovní místa klienty 
našich sociálních služeb v Ústí nad Orlicí.  

DÍLNA KOMPLETACE V DOLNÍCH LIBCHAVÁCH: 8 pracovních míst  
Dolní Libchavy 212, Libchavy 56116

Hlavní pracovní náplní zaměstnanců je kompletace čajů, okrajově také drobné montážní práce, 
úpravy a kompletace kabeláže. V této dílně stále rozšiřujeme pracovní tým a zaměstnáváme další 
osoby se zdravotním postižením (v srpnu 2017 jsme začínali s pěti zaměstnanci). 

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI: 2 pracovní místa  
Jana Palacha 324, Pardubice 53002

Administrativní pracovníci zajišťují administrativu a správu webu a e-shopu.
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Pracovní tým
Pracovní tým tvoří sociální pracovníci, pracovní asistenti, vedoucí pracovníci.  
Dále spolupracujeme s externími lektory, terapeuty a dobrovolníky.

PRACOVNÍ TÝM PARDUBICE

Kateřina Kyselová, DiS.  Vedoucí sociální pracovník  

Bc. Robert Vítek Sociální pracovník lektor kognitivních tréninků  
 (do března 2018)

Mgr. Kateřina Kouklíková  Sociální pracovník (od dubna 2018)

Bc. Veronika Jarolínová Sociální pracovník (od května 2018)

Dagmar Haldová Pracovní asistent STD, lektor kognitivních tréninků

Šárka Coufalová Pracovní asistent STD

Radka Švejcarová Pracovní asistent STD, lektor kognitivních tréninků

Bc. Lenka Pospíšilová, DiS. Sociální pracovník programu „Podpora zaměstnávání“,  
 lektor kognitivních tréninků 

Bc. Veronika Smitková Pracovní asistent, lektor kognitivních tréninků

PRACOVNÍ TÝM ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Jana Koželuhová, DiS. Vedoucí sociální pracovník, lektor kognitivních tréninků  

Mgr. Zuzana Hartmanová (Syková)  Sociální pracovník

Bc. Michaela Nešpoříková Pracovní asistent, lektor kognitivních tréninků,  
 muzikoterapeut
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CHRÁNĚNÉ PRACOVIŠTĚ

Jitka Maternová Vedoucí chráněné šicí dílny Pardubice

Ilona Maršálková Vedoucí chráněné dílny kompletace Pardubice

Mgr. Tomáš Poslušný Vedoucí chráněné dílny kompletace Ústí nad Orlicí

Pavel Čížek Vedoucí chráněné mobilní dílny Pardubice

Václav Mařík Vedoucí chráněné dílny kompletace v Dolních Libchavách

MANAGMENT, EVROPSKÉ PROJEKTY

Mgr. Milan Zanina Ředitel společnosti

Eva Novotná Finanční manažerka

Věra Čížková, Dis. Provozní a personální manažer (do srpna 2018)

Bc. Lenka Pospíšilová, DiS. Provozní a personální manažer (od září 2018)

Bc. Linda Bizzarriová Koordinátor evropského projektu, sociální pracovník, metodik

Vlasta Vargová  Sociální pracovník EU projekt 

Bc. Michaela Navrátilová   Sociální pracovník CENTRUM KOMPRE 

ODBORNÉ PRAXE A STÁŽE 

Dlouhodobě spolupracujeme se VOŠ a SOŠ zdravotnickou a sociální Ústí nad Orlicí,  
VOŠ Česká Třebová, VOŠ a SOŠ technickou Česká Třebová, VOŠ Pardubice, Univerzitou  
Hradec Králové, Univerzitou Pardubice, VOŠ a SPŠ Litomyšl.

V roce 2018 jsme umožnili absolvovat odbornou praxi v naší organizaci 24 studentům  
v celkovém rozsahu 1474 hodin. 
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EXTERNÍ PRACOVNÍCI, LEKTOŘI A DOBROVOLNÍCI  

Monika Peterková (supervizor) 

PARDUBICE 

Pavlína Kuklová – dobrovolník individuálního nácviku práce na PC

Dita Fialová – dobrovolník pohybových aktivit s prvky jógy

Lenka Sádecká – dobrovolník shiatsu masáže

Jana Čejpová – dobrovolník kurzu vaření

Markéta Kubínová – dobrovolník individuálního nácviku práce na PC

Klára Milfajtová – dobrovolník individuálního nácviku práce na PC

Martin Čejka – dobrovolník individuálního nácviku práce na PC

Andrea Kratochvílová – canisterapie

Mgr. Tomáš Jireček, Dis. – dramaterapie

Mgr. Martin Brož – psychoterapeutická skupina

Mgr. Eva Motyčková – muzikoterapie

Mgr. Lenka Holá – lektor vzdělávací aktivity AJ

ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

Mgr. Soňa Křížová – arteterapie

Mgr. Edita Hrdinová Keprtová – kurz instrumentálního obohacování

Mgr. Tomáš Jireček, DiS. – dramaterapie

Mgr. Lenka Beranová – psychoterapie

Mgr. Lenka Svobodová – přednáška na téma „koučink“

Lenka Jílková – workshop kreslení mandal + výklad barev

Mgr. Tomáš Poslušný – kurz počítačových dovedností

Bc. Michaela Nešpoříková – muzikoterapie 

Danuše Dolečková – kurz zdravého životního stylu
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Projekty 
Komplexní podpůrné služby pro osoby po získaném poškození mozku  
a cévní mozkové příhodě

Projekt řeší situaci „následné péče“ po propuštění osob po získaném poškození mozku a po cévní 
mozkové příhodě ze zdravotnického zařízení v Pardubickém kraji. 

Ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi (zdravotní a sociální) bude vytvořena nabídka 
„následné péče“ těmto osobám a tím zajištěna komplexní podpora.

V roce 2018 probíhala přípravná fáze projektu. Byla vytvořena analýza potřeb osob po poranění 
mozku ve spolupráci s Hamzovou odbornou léčebnou v Luži – Košumberku a ostatními poskytova-
teli sociálních a zdravotních služeb. Navázali jsme spolupráci s organizací ERGO Aktiv, která nabízí 
sociální služby této cílové skupině v Praze. Sestavili jsme realizační tým pracovníků služby, vytvořili 
metodické postupy a připravili zázemí pro poskytování služby.

A co náš čeká v roce 2019?

• Vytvoření sítě služeb péče o osoby se získaným poškozením mozku a CMP v Pardubickém kraji

• Pilotní ověření metodických postupů – v této fázi projektu bude zahájen sociálně-rehabilitační 
program pro 10 osob (leden 2019 – prosinec 2019)

• Úpravy, revize metodiky
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Trh práce dostupný všem – rozvojem k úspěchu 

V měsíci září 2018 byly realizovány závěrečné aktivity projektu, jehož hlavním cílem bylo zvýšení 
zaměstnanosti osob se zdravotním postižením jejich umístěním na trh práce. 

V roce 2018 proběhly poslední rekvalifikační kurzy – Strážný a Obsluha osobního počítače

Těchto rekvalifikačních kurzů se celkem zúčastnilo 5 účastníků. 

V rámci projektu bylo realizováno 5 rekvalifikačních kurzů: 

• Údržba veřejné zeleně

• Úklidový pracovník administrativních ploch

• Šička interiérového vybavení

• Strážný

• Obsluha osobního počítače

Celkem se projektu za celou dobu jeho trvání zúčastnilo 31 osob.
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Co se nám povedlo v roce 2018
CENTRUM KOMPRE

Připravili jsme prostory pro poskytování nové služby, prostory jsme kompletně vybavili, sestavili jsme 
realizační tým služby, vytvořili metodiky a připravili tak službu na spuštění (od 1. 1. 2019). 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP 

Daří se nám posouvat na pracovní místa klienty našich sociálních služeb, rozšířili jsme pracovní tým 
o pracovního asistenta pro osoby se zdravotním postižením, vzrostly nám tržby z prodeje našich 
služeb a výrobků.

NOVÉ VYBAVENÍ PRO MOBILNÍ DÍLNU

Pro činnost mobilní dílny jsme obnovili vozový park, pořídili jsme dodávkový vůz a také drtičku větví.  

ZÁŽITKOVÝ DEN V CEDRU

V září proběhl v rámci akce Týdny pro duševní zdraví zážitkový den. Návštěvníci si vyzkoušeli říze-
nou relaxaci, kognitivní trénink, rukodělné workshopy a zažili tak CEDR na vlastní kůži. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CEDRU ÚSTÍ NAD ORLICÍ

V rámci zářiových Týdnů duševního zdraví proběhl v CEDRu den otevřených dveří s workshopem 
paní Lenky Jílkové, která návštěvníky provázela technikami a výkladem mandal. Dne se zúčastnila 
nejen veřejnost, ale přišli i zástupci dalších sociálních služeb, což dopomůže k lepší provázanosti 
služeb a přesnějšímu nasměrování lidí v tíživých životních situacích na konkrétní služby. 
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OTEVŘENÍ SMYSLŮ-PLNÉ MÍSTNOSTI A RELAXACE V CEDRU

Díky donátorům z Burzy filantropie jsme zrealizovali projekt „Smyslů-plná místnost“ a rozšířili jsme 
tak nabídku programu sociálních služeb o relaxační techniky.

CESTA KE SVÉMU JÁ

Na pobočce v Ústí nad Orlicí jsme realizovali projekt Cesta ke svému já, díky kterému jsme připravili 
a vybavili terapeutickou místnost. 

MOZKOCVIČNA

Dokončili jsme přeměnu místnosti s názvem Mozkocvična. V mozkocvičně probíhají kognitivní 
tréninky, kde uživatelé trénují svoji paměť, pozornost, komunikaci a další důležité dovednosti. Zá-
roveň zde probíhají volnočasové aktivity jako je kurz počítačových dovedností, anglický jazyk apod. 

Jsme členem
Koalice nevládek Pardubicka  |  Odborná pracovní skupina pro pracovní rehabilitaci Úřadu práce ČR  | 
Komise Rady Pardubického kraje pro koordinaci služeb v oblasti duševního zdraví, pracovní skupina 
Komise  |  Asociace komunitních služeb – v oblasti péče o duševní zdraví  |  Komunitního plánování 
sociálních služeb v Pardubicích, pracovní skupina Osoby s duševním onemocněním, pracovní skupina 
Osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním  |  Komunitní plánování 
sociálních služeb v Ústí nad Orlicí, pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením  |  Aliance 
destigmatizačních aktivit – Národní ústav duševního zdraví
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Kde všude jsme byli?
Pracovníci a uživatelé CEDRu se účastnili řady prezentačních a prodejních akcí: 

BŘEZEN Burza práce pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Orlicí 

DUBEN  Velikonoční jarmark 02

 Velikonoční jarmark ČEZ

 Den země v Pardubicích

 Velikonoční výstava ČČK

 Filmový festival Jeden svět

 Veletrh sociálních služeb pro město Ústí nad Orlicí

KVĚTEN Každej chvilku na španělku

 Abilympiáda

 Den dětí na Pardubickém zámku aneb Zámkohraní 

ČERVENEC  Letní den Hamzova léčebna 

SRPEN Veletrh sociálních služeb 

 Festival ON THE ROAD

ZÁŘÍ Hravé odpoledne na farmě Apolenka

 Integrační den v Ústí nad Orlicí 

ŘÍJEN Mezioborová konference Orlickoústecké nemocnice

LISTOPAD  Kreativ 2018

PROSINEC Adventní prodejní výstava výrobků klientů sociálních služeb na Pardubickém kraji

 Adventní trhy na Starém náměstí v Ústí nad Orlicí

 Vánoční trhy chráněných dílen 02 
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Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 
a výroční zprávy za rok 2018 
společnosti CEDR Pardubice o.p.s. 

Ekonomický přehled
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Poděkování
Děkujeme všem lektorům, dobrovolníkům, členům spolupracujících organizací a v neposlední řadě 
donátorům, kteří nás v roce 2018 podporovali a přispívali tak k naší činnosti. 

ZA POSKYTNUTÉ DOTACE, PŘÍSPĚVKY DĚKUJEME:

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Pardubický kraj

Město Pardubice

Město Ústí nad Orlicí 

Město Žamberk

Úřad práce ČR v Pardubicích, Ústí nad Orlicí

ZA POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH A VĚCNÝCH DARŮ DĚKUJEME:

ČSOB Pojišťovna, a.s.

Nedcon Bohemia s.r.o.

Ing. Karel Diepold

Konzum Ústí nad Orlicí

Dea Dealbata (On The Road)

Elektrárny Opatovice, a.s.

Paděra, Rada & Partneři s.r.o. advokátní kancelář 

ERA a.s.

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

Iveco Czech Republic, a.s. 



ZA SPOLUPRÁCI DĚKUJEME: 

Benepal, a.s.  |  BIOMIDA s.r.o. Chrudim  |  Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s., 

pracoviště Ústí nad Orlicí  |  CrossFit Pardubice  |  Česká abilympijská asociace z.s.  |  Český červený kříž Oblastní 

spolek ČČK Ústí nad Orlicí  |  Český rozhlas Pardubice  |  ČSOB Pojišťovna, a.s.  |  Dea Dealbata (On The Road)  | 

Domov pod hradem Žampach  |  Domov u Studánky, sociálně terapeutická dílna Česká Třebová  |  Dostihový 

spolek a.s.  |  DR – ochranné pracovní pomůcky  |  Elektrárny Opatovice, a.s.  |  Hamzova odborná léčebna 

pro děti a dospělé   |  Hanes Czech Republic, s.r.o. Dolní Ředice  |  HUCK CZ, s.r.o.  |  Ing. Karel Diepold  |  JUDOKLUB  

Pardubice, z.s.  |  Kino CINESTAR  |  Koalice nevládek Pardubicka  |  KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí  |  

Léthó o.p.s.  |  Maddeo CZ s.r.o.   |  Mamma Help, z.s  |  Mediate s.r.o.   |  Město Pardubice  |  Město Ústí nad Orlicí   |  

Město Žamberk  |  Městská policie Ústí nad Orlicí  |  MŠ Kamarád Pardubice  |  MŠ Koníček Pardubice  |  MUDr. Martin 

Smutný  |  Nedcon Bohemia s.r.o.  |  Občanská poradna v Ústí nad Orlicí  |  Obecní úřad Dubany  |  Oblastní charita 

Polička   |  Orlické muzeum v Chocni  |  Péče o duševní zdraví   |  Petr Novotný – Pardubický perník  |  Povodí Labe, s.p.   | 

Přístav Pardubice, a.s.  |  ROLC s.r.o. Pardubice  |  Rytmus Východní Čechy, o.p.s.  |  Římskokatolická farnost, 

děkanství Ústí nad Orlicí  |  Saaczech  |  SDH Dubany  |  Sdružení Neratov, z.s.  |  SKP–CENTRUM, o.p.s.  |  Šicí dílna 

Pavel Blažek  |  Šťastný domov Líšnice, o.p.s.  |  Tiskárna V Ráji  |  Ukliďme Česko   |  USSPA s.r.o.  |  Via Roseta,  

Eliášův obchod Praha   |  Východočeské muzeum Pardubice  |  Vyšší odborná škola a Střední škola technická 

Česká Třebová  |  Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí   |  Základní škola 

a praktická škola  |  SVÍTÁNÍ, o.p.s.  |  ZeHa studio s.r.o.   |  ZOOKEE s.r.o. 



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Služby Sociálně terapeutické dílny jsou realizovány v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji, který je financován z ESF prostřednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

www.cedrops.cz Cedr Pardubice o.p.s.


