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Úvodní slovo
Vážené dámy, vážení pánové, milí spolupracovníci a příznivci naší organizace,
právě držíte v rukou výroční zprávu CEDR Pardubice o.p.s. za rok 2017. Jsem rád, že Vás mohu touto cestou informovat o dění v naší organizaci za minulý rok, o hlavních činnostech organizace a dosažených úspěších.
Také v tomto roce jsme dále pracovali na zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb. V roce 2017 jsme prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb pomohli 70 lidem s duševním onemocněním v Pardubicích a 43 v Ústí
nad Orlicí. Celkem 11 našich klientů nalezlo, také díky naší cílené podpoře, pracovní uplatnění. Podařilo se nám
nově zavést program kognitivní rehabilitace, který našim klientům pomáhá trénovat potřebné kognitivní dovednosti
(paměť, soustředění, plánování) nezbytné pro zvládání každodenních činností.
Od začátku srpna 2017 zahájilo provoz nové chráněné pracoviště v Dolních Libchavách. Vytvořili jsme tak ve spolupráci s firmou MEDIATE, s.r.o., pro kterou zajišťujeme v chráněné dílně kompletaci dárkových sad čajů, celkem
6 nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Orlickoústecko je regionem, kde není dostatečný
počet pracovních míst pro uplatnění osob se zdravotním postižením, jsem tak velmi rád, že můžeme touto formou
podpořit zaměstnanost osob se zdravotním postižením právě v tomto regionu.
Dále pracujeme na zkvalitňování zázemí pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, v Pardubicích jsme
rekonstruovali prostory pro novou technickou dílnu a také zázemí pro údržbu zeleně.
V průběhu roku 2017 došlo ke změně ředitele společnosti. Na pozici ředitele ukončil svoje působení Bc. Lukáš Hnát,
DiS. Touto cestou bych mu chtěl poděkovat za jeho práci pro společnost, osobně také za předání celé ředitelské
agendy, přeji mu hodně úspěchů.
A v poděkováních bych rád pokračoval. Chtěl bych poděkovat svým kolegyním, kolegům za jejich úsilí, nasazení,
za skvěle odvedenou poctivou celoroční práci a také za jejich podporu po mém nástupu na pozici ředitele.
Velké díky patří všem zástupcům Pardubického kraje, představitelům Statutárního města Pardubice, Města Ústí
nad Orlicí, státní správy, nadacím, dárcům, spolupracujícím organizacím, dobrovolníkům a obchodním partnerům,
bez jejichž podpory a zájmu by naše prospěšná činnost nebyla možná. Všem děkujeme za podporu.
Také v roce 2018 nás čeká hodně práce. Chceme být dále bezpečným útočištěm pro osoby s duševní nemocí a budeme
nabízet také důležité pracovní uplatnění pro osoby se zdravotním postižením.
									

									

Mgr. Milan Zanina
Ředitel CEDR Pardubice o.p.s.
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CEDR Pardubice o.p.s.
CEDR 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.
Provozujeme několik chráněných pracovišť, kde zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením a poskytujeme
sociální služby pro osoby s duševním onemocněním.
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: nabízí pomoc při získávání nebo obnovování základních pracovních návyků, komunikačních a sociálních dovedností potřebných pro uplatnění v životě, případně pomáhají lidem s duševním onemocněním
v návratu do zaměstnání.
Sociálně aktivizační služby: nabízí aktivizační programy lidem s duševním onemocněním, kteří chtějí smysluplně
trávit svůj volný čas. Podpora je poskytována formou individuální pomoci a odpoledního strukturovaného programu
zaměřeného na zájmové, vzdělávací a terapeutické aktivity.
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 zaměstnávání na chráněných pracovních místech jsou lidé se zdravotním postižením. Jedná se
o osoby s různým zdravotním omezením, které mají pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav podstatně omezenou
možnost pracovního uplatnění.
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Základní údaje
CEDR Pardubice o.p.s.
Adresa: Jana Palacha 324, Pardubice 530 02
IČ: 27547850 / DIČ: CZ27547850
Telefon: 464 646 372

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

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

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

Zakladatel:
S-FIRMA, s.r.o., IČ: 275 32 895,
Cukrovarská 103, 533 72 Moravany

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

Organizační struktura společnosti
Správní rada

Dozorčí rada

CEDR Pardubice o.p.s.
Ředitel
MANAGEMENT

Sociálně
terapeutické
dílny
Pardubice
Ústí nad Orlicí

Sociálně
aktivizační služby
CDA Pardubice
CDA Ústí nad Orlicí
(CDA = centrum denních aktivit)

Chráněné pracoviště
Ústí nad Orlicí
Kompletační dílna
Chráněné pracoviště
Pardubice
Šicí dílna
Kompletační dílna
Mobilní dílna

Chráněné pracoviště
Dolní Libchavy
Kompletační dílna
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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 sociální 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 soustředění, 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

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY V PARDUBICÍCH – CO SE UDÁLO V ROCE 2017?
Místo poskytování služby: Jana Palacha 324, Pardubice 530 02
V roce 2017 proběhlo nespočet zajímavých vzdělávacích, výtvarných a environmentálních workshopů, besed, akcí.
Za zmínku stojí Kurz sebeobrany, Kurz první pomoci, akce Ukliďme Česko ad.
Neméně důležitá byla také individuální práce pracovníků s klienty, v roce 2017 to bylo celkem 887 setkání.
V rámci programu „Podpora zaměstnávání“ proběhlo 6 exkurzí, 15 besed,16 workshopů, 30 relaxačních a aktivizačních
aktivit. Zároveň byl do programu nově zařazen pravidelný trénink komunikačních dovedností. Připomenout bychom
chtěli besedu od sdružení Mamma Help, z.s. o prevenci rakoviny prsu a exkurzi v Rytmusu Východní Čechy, o.p.s.
S cílem zprostředkovat uživatelům kontakt s přirozeným prostředím jsme uspořádali několik exkurzí a výletů.
Navštívili jsme například výstavu „Korunovační klenoty na dosah“ ve Východočeském muzeu, v srpnu jsme
vyjeli do přírody a užili si kempování na Kraskově a na závěr léta proběhlo hudební vystoupení našich uživatelů
a pracovníků na hudebním festivalu ON THE ROAD v Lázních Bohdaneč.
Klientka: „Díky docházení do dílny se dávám dohromady (konečně!!!)“
Klientka: „Jsem ráda, že nemám jednotvárnou práci, i přes to že se bojím nových věcí,
snažím se překonat svůj strach a přece jenom to chci zkusit.“
V roce 2017 využilo službu sociálně terapeutických dílen 41 uživatelů, z toho 6 uživatelů našlo pracovní uplatnění.
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ – CO SE UDÁLO V ROCE 2017?
Místo poskytování služby: T. G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí 562 01
V roce 2017 proběhlo nespočet zajímavých vzdělávacích, výtvarných a environmentálních workshopů, besed a akcí.
Za zmínku stojí návštěva Domova pod hradem Žampach, exkurze do Krajkářské školy a návštěva muzea ve městě
Vamberk.
Neméně důležitá byla také individuální práce pracovníků s klienty, v roce 2017 to bylo celkem 236 setkání.
V rámci programu „Podpora zaměstnávání“, proběhly 4 exkurze, 7 besed a 1 workshop. Připomenout bychom chtěli
besedy na téma Finance, Psychohygiena v pracovním procesu, Já a práce a přednášku od Městské policie či exkurzi
v Albertinu Žamberk zaměřenou na zdejší chráněná pracovní místa.
S cílem zprostředkovat klientům kontakt s přirozeným prostředím jsme navštívili například divadelní vystoupení
„Natěrač“ a podnikli jsme výlet do Western kempu Vochtánka.
Díky všem donátorům, kteří podpořili náš projekt v programu Společně za úsměv 2017 družstva KONZUM, jsme
získali finanční prostředky a podpořili klienty služeb v dostupnosti sociálně terapeutické dílny, nákupem karet IREDO.
Vážíme si Vaší podpory!
Klientka: „Kdybych neměla možnost poznat CEDR, tak dnes bych nemohla jíti do práce.
Hlavně jsem ráda a chci poděkovat všem pracovníkům v Ústí nad Orlicí za to, že měli
trpělivost, a teď mohu jen pět chválu. Moc děkuji za to, že svůj život mohu zase vnímat
jinak, prostě lépe. Paní vedoucí je člověk na pravém místě. Děkuji.“
V roce 2017 využilo službu sociálně terapeutických dílen 19 uživatelů, z toho 5 uživatelů našlo pracovní uplatnění.
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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 bezpečný 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
• Trénink kognitivních dovedností (v Pardubicích od listopadu 2017)
• Kurz instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina
• Artefiletika – tvořivý kurz
• Trénink praktických dovedností – kurz vaření

CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT PARDUBICE – CO SE UDÁLO V ROCE 2017?
Místo poskytování služby: Jana Palacha 324, Pardubice 530 02
Na začátku roku 2017 byla zřízena a vybavena kuchyňka s jídelnou, kterou naši klienti hojně využívají ke kulinářským
zážitkům jednak v rámci kurzu vaření, tak i dalších akcích.
Díky firmě NEDCON SALES, která nám ve formě tzv. „divoké karty“ Burzy filantropie darovala finanční obnos,
jsme nakoupili sportovní pomůcky. V rámci této služby probíhají pravidelná sportovní odpoledne a uživatelé mají
tak možnost vyzkoušet nové sportovní aktivity jako například hru Mölkky či Pétangue.
Každou středu pravidelně probíhal odpolední klub, který nabízí klientům možnost setkávat se mezi sebou
a s podporou pracovníka sdílet vlastní zážitky a možnosti řešení. V rámci klubu proběhlo mnoho zajímavých setkání,
například výlet na Bílou věž v Hradci Králové, návštěva dostihového závodiště v Pardubicích s komentovanou
prohlídkou nebo posezení v Kočičí kavárně.
Díky společným návštěvám veřejných míst získali klienti potřebnou jistotu a sebevědomí a již navštěvují místa,
jako jsou kavárny či muzea sami.
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Klient klubu: „Moje situace dobrá není, ale když je dobrá parta a když to všichni dělají
svým hlubokým upřímným srdcem… na tom velice záleží!“
Klient klubu: „I když člověk nemá zrovna ten zdravotní stav dobrý, tak s celou partou může
poznávat celý svět.“

CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT ÚSTÍ NAD ORLICÍ A ŽAMBERK
– CO SE UDÁLO V ROCE 2017?
Místo poskytování služby: T. G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí 562 01 / Albertova 627, Žamberk 564 01
V roce 2017 se nám podařilo zařadit nově do nabídky aktivit kroužek Paličkování a individuální tréninky počítačových
dovedností. S klienty služby jsme podnikli Výlet na zříceninu hradu Lanšperk a do krajkářské školy ve Vamberku.
Od 1. listopadu 2017 jsme poskytovali službu také v Žamberku, v prostorách léčebného ústavu Albertinum a to
každou středu od 9.00 do 14.00 hodin. V nových prostorách jsme nabízeli také poradenství, pomáhali při řešení
konkrétních problémů, nabízeli nebo zprostředkovávali zájmové či vzdělávací aktivity a zároveň nabízeli pomoc
při jednání na úřadech či zprostředkování doprovodu.
Klient: „Dělejte svoji práci tak dobře, jak ji děláte. Jsem s vámi velice spokojen.
Jen tak dál!““
V roce 2017 využilo službu Centra denních aktivit v Pardubicích a Ústí nad Orlicí celkem 54 uživatelů, spolupracovali
jsme se 14 dobrovolníky a 8 odbornými lektory.
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Dobrovolníci v Cedru
CEDR byl jednou z prvních organizací, která zahájila spolupráci s dobrovolníky v rámci nově akreditovaného programu
Dobrovolnického centra Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) od roku 2015. Dobrovolníci se zde začali postupně
zapojovat do programů sociální služby Centra denních aktivit.
Dobrovolníci u nás působí především jako lektoři volnočasových programů. Vedou jazykové a počítačové kurzy, kurz
vaření, patchworku, pohybové a relaxační aktivity – jógu, reflexní terapii, muzikoterapii. Kromě toho se zapojují
i do klubových setkávání s klienty, kde mohou společně posedět u kávy, čaje nebo je doprovodit na výlety, sportovní
akce apod. Počet dobrovolníků a rozsah aktivit postupně narůstá, v roce 2017 se u nás zapojilo 19 dobrovolníků,
kteří věnovali klientům téměř 300 hodin svého volného času.
Dita, 53 let: V CEDRu působím přes půl roku jako dobrovolná cvičitelka jógy. Svým
„civilním“ povoláním jsem ekonomka a personalistka ve strojírenské firmě. Před třemi
lety jsem na jedné vzdělávací akci potkala několik žen pracujících v neziskovém sektoru.
Já se celý život pohybovala v „zisku“ a právě si procházela obdobím hledání smyslu své
práce. Slovo dalo slovo a tak jsem začala ještě vedle své hlavní práce pro jejich neziskovou
organizaci pracovat. Potkala jsem díky tomu spousty dalších zajímavých lidí s jejich
neméně zajímavými osudy. V rámci toho jsem se shodou dalších „náhod“ na podnětném
pracovním setkání v CEDRu, který pořádal KONEP a jehož nosným tématem bylo dobrovolnictví. CEDR tak během tohoto setkání získal nadšenou dobrovolnici – cvičitelku jógy – a já
tím další podstatný krok v mém životním úkolu – najít hlubší smysl své práce a svého bytí.
Děkuji :-)

CEDR Pardubice o.p.s. | 11

Trénink kognitivních dovedností
Kognitivní neboli poznávací dovednosti, ovlivňují náš každodenní život, je to například paměť, pozornost, logické
myšlení, prostorová orientace, slovní zásoba… Klientům jsou předávány techniky, jak si lépe zapamatovat informace,
jak si naplánovat denní činnosti apod. Cílem je udržet popřípadě zlepšit stávající kognitivní dovednosti.

K trénování paměti, pozornosti a dalších dovedností používáme různé techniky od speciálního počítačového programu
Happy Neuron, přes muzikoterapeutické nástroje ke stolním hrám.
Trénink kognitivních dovedností probíhá jak ve skupinové formě, kde je kladen důraz na týmovou spolupráci,
tak od roku 2017 také ve formě individuálních kognitivních tréninků.
Klienti, kteří se účastní kognitivních tréninků, vnímají tento program jako přínosný. Dle jejich hodnocení pociťují
lepší paměť, komunikaci, více se soustředí na činnosti. Také pracují s plánováním svých aktivit (lépe si uvědomují,
co je důležité a co nikoliv).
V případě individuální formy tréninku pozitivně vnímají také to, že jim byl trénink tzv. „ušit na míru“.
Klientka: „Na tréninku pracuji sama na sobě, učím se strategie, jak se v něčem zlepšit
a zároveň objevuji, v čem jsem dobrá.“
V roce 2017 probíhal trénink kognitivních dovedností 4x v týdnu a pravidelně ho navštěvovalo 17 klientů.
Individuální trénink navštěvovalo celkem 7 klientů.
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Příklad dobré praxe
Denně slyšíme v rádiu nebo vidíme v televizi, jak sportovci na olympiádě vyhrávají, díky tréninku, disciplíně, péči
trenérů, a také proto, že se snaží vždy vyhrát. Podat na olympiádě výkon, je skoro celý jejich život.
Málokdo si uvědomí, že v našem životě, naší společnosti, po celém světě žijí lidé, pro které jen jeden krok, třeba
nastoupení do auta, znamená to, co pro sportovce vyhrát olympiádu anebo uběhnout trať jako vítěz.
Nohy, schopnost jít, udělat krok, pohnout se vpřed, jsou symbolem odvahy. V naší společnosti žijí i duševně
hendikepovaní lidé, pro které je velkým sportovním výkonem, podepřeným tréninkem a prací celého týmu, klidně
jim říkejme trenérů, ten jeden jediný krok, jít mezi lidi, zvládnout nákup, cestu autobusem a někdy je i ten těžký krok
třeba zvednout sluchátko a promluvit.
Zapomněla jsem napsat, že v naší společnosti žije také mnoho lidí, kteří potřebují pomoc, doprovod i oporu i při tom
jediném malém kroku v jakékoliv oblasti života. Pomoc od druhého člověka či organizace jako je CEDR znamená
pro mnoho zdravotně postižených, žít šťastný, smysluplný život s lidskou důstojností. Já osobně přeji všem organizacím, aby měly co nejvíce prostředků k tomu, aby mohly existovat.
Děkuji a jsem vděčná za to, že existuje taková organizace, v níž je tým odborných pracovníků a zázemí k tomu, abych
mohla pracovat a trochu se přese všecky překážky mého zdravotního hendikepu mohla rozvíjet. Klidně napíšu, že stejně
by poděkovali ostatní klienti CEDRu anebo ostatní zaměstnanci chráněných dílen v CEDRu. Mám se jich jít zeptat?

Poděkování napsala
autorka obrazu
Dolečková Danuše.
„Láskovací taneční“
(název obrazu):
Na obrázku je namalováno
mnohem víc,
než dovoluje zatím,
realita mého života.
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Chráněné zaměstnávání v Pardubicích,
Ústí nad Orlicí a Dolních Libchavách
V roce 2017 našlo v CEDRu pracovní uplatnění v 5 chráněných provozech celkem 48 lidí se zdravotním postižením
či zdravotním znevýhodněním.
Šicí dílna: 10 pracovních míst
Dílna se zabývá výrobou dekorativních předmětů. V našem sortimentu najdete, kapsáře do dětských pokojíčků
v různých provedeních, kapsáře pro školáky a předškoláky, zvířátka, polštáře a další. Zároveň veřejnosti dále
nabízíme opravy a úpravy oděvů, šití záclon, závěsů, ložního prádla apod. Firmám nabízíme šití výrobků na zakázku
dle požadavků zadavatele.
V květnu 2017 jsme díky nově pořízenému vyšívacímu stoji značky Brother rozšířili a zkvalitnili naši nabídku výrobků.
Vyšíváme široké spektrum různých originálních výšivek s rozmanitými barvami a vzory.
Kompletační dílna v Pardubicích: 16 pracovních míst
Kompletační dílna v Ústí nad Orlicí: 5 pracovních míst
Naplní práce zaměstnanců je kompletace spodního prádla, dále skládání papírových krabiček, balení a etiketování
výrobků, kompletace dárkových balíčků, čajů.
Mobilní dílna (úklid, údržba zeleně, …): 5 pracovních míst
Činnost mobilní dílny je zaměřena na úklid nebytových prostor a údržbu zeleně.
Dílna kompletace v Dolních Libchavách: 6 pracovních míst
Nové chráněné pracoviště v Dolních Libchavách zahájilo provoz na začátku srpna 2017. Na chráněných pracovních
místech zaměstnáváme na kompletaci čajů 6 osob se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním.
Administrativní pracovníci: 2 pracovní místa
Administrativní pracovníci zajišťují personální 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
Mgr. Tereza Bulíčková

Sociální pracovník STD, lektor kognitivních tréninků (do konce srpna 2017)

Kateřina Kyselová, DiS

Sociální pracovník STD (od září 2017)

Bc. Robert Vítek

Sociální pracovník SAS, STD, lektor kognitiv. tréninků (do konce března 2017)

Dagmar Haldová

Pracovní asistent STD, lektor kognitivních tréninků

Šárka Coufalová

Pracovní asistent STD

Radka Švejcarová

Pracovní asistent STD, lektor kognitivních tréninků

Bc. Lenka Pospíšilová

Sociální pracovník programu “Podpora zaměstnávání“,
lektor kognitivních tréninků

Bc. Veronika Smitková

Pracovní asistent, lektor kognitivních tréninků

PRACOVNÍ TÝM ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Bc. Irena Rösslerová

Vedoucí sociální pracovník STD, lektor kognitivních tréninků (do října 2017)

Jana Koželuhová, DiS.

Sociální pracovník SAS

Bc. Michaela Nešpoříková

Pracovní asistent STD, 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 chráněného pracoviště v Dolních Libchavách

MANAGMENT, EVROPSKÉ PROJEKTY
Mgr. Milan Zanina

Ředitel společnosti

Eva Novotná

Finanční manažerka

Věra Čížková, Dis.

Provozní a personální manažer

Bc. Linda Bizzarriová

Vedoucí psychosociální rehabilitace, metodik

Vlasta Vargová

Sociální pracovník EU projekt (od září 2017)

EXTERNÍ PRACOVNÍCI, LEKTOŘI A DOBROVOLNÍCI
Monika Peterková

Supervizor

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Mgr. Edita Hrdinová Keprtová

Kurz instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina

Mgr. Tomáš Jireček, Dis.

Dramaterapie

Ivanka Absolonová

Dobrovolník kurzu patchworku

Bc. Michaela Nešpoříková

Dobrovolník muzikoterapie
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PARDUBICE
Pavlína Kuklová

Dobrovolník individuálního nácviku práce na PC

Dita Fialová

Dobrovolník pohybových aktivit s prvky jógy

Jakub Stejskal

Dobrovolník odpoledního klubu

Lenka Sádecká

Dobrovolník shiatsu masáže

Jana Čejpová

Dobrovolník kurzu vaření

Markéta Kubínová

Dobrovolník individuálního nácviku práce na PC

Klára Milfaitová

Dobrovolník individuálního nácviku práce na PC

Jana Čermáková

Dobrovolník na výuku anglický jazyk zač.

Hubert Janota

Dobrovolník individuálního nácviku práce na PC

Eduard Kralovič

Dobrovolník na pohybové aktivity

Jakub Štěpánek

Dobrovolník individuálního nácviku práce na PC

Zdeněk Kratochvíl

Dobrovolník skupinového nácviku práce na PC

Eva Langmannová

Dobrovolník individuálního nácviku práce na PC

Olga Kudrnová

Lektor výtvarných aktivit

Jitka Maternová

Lektor rukodělných aktivit

Kateřina Sabolová

Lektor rukodělných aktivit

Andrea Kratochvílová

Canisterapie

Mgr. Tomáš Jireček, Dis.

Dramaterapie

Mgr. Martin Brož

Psychoterapeutická skupina

Mgr. Eva Motyčková

Muzikoterapie

Mgr. Lenka Holá

Lektor vzdělávací aktivity AJ

Jana Bendová

Dobrovolník individuálního nácviku práce na PC

ODBORNÉ PRAXE A STÁŽE
Dlouhodobě spolupracujeme se SŠ zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, VOŠ Česká Třebová, VOŠ sociální práce
Pardubice, Univerzita Hradec Králové, VOŠ a SPŠ Litomyšl. V roce 2017 jsme umožnili absolvovat odbornou praxi
v naší organizaci 28 studentům.
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Projekty
PODPORA PROFESIONALIZACE PRACOVNÍKŮ SPOLEČNOSTI
CEDR PARDUBICE O.P.S.
Projekt, který začal již v roce 2016 a pokračoval v roce 2017, byl zaměřen na vzdělání sociálních pracovníků
a pracovníků v sociálních službách v oblasti kognitivní rehabilitace. Vybraní pracovníci absolvovali rekvalifikační
kurz „Metoda kognitivní rehabilitace v sociálních službách“ následovaný supervizí, která pomohla pracovníkům
v přímé péče při úvodní práci s klienty. V rámci projektu byla vytvořena metodika, která slouží pracovníkům jako
pomůcka pro efektivnější práci s klienty.
V závěru realizace projektu byla odbornými pracovníky vytvořena analýza profesního rozvoje pracovníků a návrh
změn pro tvorbu strategického plánu rozvoje profesního a osobnostního rozvoje pracovníků společnosti CEDR
Pardubice o.p.s.
Rekvalifikační kurz v rámci projektu absolvovalo 9 pracovníků z Pardubic a Ústí nad Orlicí, kteří získané znalosti
ihned převedli také do praktické práce s klienty.
V roce 2017 využilo nabídku kognitivní rehabilitace 24 klientů.

TRH PRÁCE DOSTUPNÝ VŠEM – ROZVOJEM K ÚSPĚCHU
V roce 2017 pokračovala realizace projektu, jehož hlavním cílem je zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním
postižením jejich umístěním na trh práce.
V rámci projektu proběhly tyto aktivity, které připravují účastníky projektu na vstup na trh práce.
PROFESNÍ DIAGNOSTIKA
MOTIVAČNÍ PROGRAM
• Vstup na trh práce – 10 hodin,
• Finanční gramotnost a důchodové pojištění – 10 hodin,
• Základy komunikace, jednání a vyjednávání – 10 hodin,
• Práva a povinnosti OZP v pracovněprávním vztahu – 10 hodin.
V návaznosti na tento přednáškový cyklus účastníci absolvovali jeden ze tří rekvalifikačních kurzů: Údržba veřejné
zeleně, Úklidový pracovník administrativních ploch a Šička interiérového vybavení. Po absolvování rekvalifikačních
kurzů byli účastníci zaměstnání po dobu 3 měsíců na tréninkových pracovních místech s cílem osvojit si pracovní
návyky, vyzkoušet si nově nabité zkušenosti a získat potřebnou praxi. Celkově se projektu v roce 2017 zúčastnilo
25 osob.
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Co se nám povedlo v roce 2017
V LEDNU jsme rekonstruovali a vybavili kuchyňku s jídelnou, která slouží jak uživatelům sociálních služeb,
tak i zaměstnancům CEDRu.
Díky nově pořízenému vyšívacímu stroji značky Brother jsme v KVĚTNU rozšířili a zkvalitnili naši nabídku výrobků
chráněné šicí dílny.
9. ČERVNA jsme společně s uživateli služeb a jejich blízkými zdolali naši nejvyšší horu Sněžku. Počasí nám přálo
a nic nám nezabránilo užít si den plný nevšedních zážitků. Tímto bychom chtěli poděkovat Arrivě Východní Čechy
a Lanové Dráze Sněžka za zprostředkování krásného výletu, na který rozhodně nezapomeneme.
Nové chráněné pracoviště v Dolních Libchavách zahájilo provoz na začátku SRPNA.
V SRPNU jsme pořídili vícemístný automobil NISSAN pro potřeby klientů sociálních služeb, který bude zároveň
sloužit pro dopravu materiálu chráněných dílen.
13. ŘÍJNA zavítal CEDR do Českého rozhlasu Pardubice. Z této návštěvy vznikla reportáž o programu Trénink
kognitivních dovedností.
Díky podpoře donátorů města Ústí nad Orlicí a obchodnímu družstvu KONZUM se nám podařilo zrealizovat
projekt Síla přírody jako součást duševní rovnováhy, který měl za cíl propojení duše se zdravým tělem prostřednictvím
různorodých aktivit, jako například Kurz zdravého životního stylu, pobyt na Ekofarmě Paleta Oucmanice apod.
Tento projekt jsme úspěšně zahájili v ŘÍJNU 2017.
LISTOPADU 2017 se nám podařilo rozšířit sociálně aktivizační služby do Léčebného ústavu ALBERTINUM v Žamberku.
V měsíci LISTOPADU 2017 jsme dostali finanční dar od společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s.
Díky tomuto daru jsme rekonstruovali a dovybavili naši tzv. Mozkocvičnu, ve které probíhají tréninky kognitivních
dovedností a volnočasové aktivity pro klienty. Část finančního daru využijeme v roce 2018 na výlet pro klienty,
pro které je každý nový zážitek velmi cennou zkušeností.
V PROSINCI došlo k rekonstrukci a vybavení prostor nové technické dílny, a to díky daru od podniku Lesy ČR, s.p.
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Kde jsme všude byli?
Pracovníci a uživatelé CEDRu se účastnili řady prezentačních a prodejních akcí:
BŘEZEN		

Velikonoční trhy chráněných dílen 02

DUBEN 		

Den země v Pardubicích

KVĚTEN		

Každej chvilku na španělku

		

Abilympiada

		

Přednáška – spolupráce s lidmi s duševním onemocněním v chráněném zaměstnání

		

– Bartošovice v Orlicích horách

		

Den dětí na Pardubickém zámku

ČERVEN		

Den Pardubického kraje

ČERVENEC 		

Letní den Hamzova léčebna

SRPEN		

Veletrh sociálních služeb v Tyršových sadech

		

Festival ON THE ROAD

ZÁŘÍ		

Hravé odpoledne na farmě Apolenka

		

Antistresové malování na třídě míru v Pardubicích, akce v rámci Týdnů pro duševní zdraví

		

Den otevřených dveří v Orlickoústecké nemocnici

		

Integrační den v Ústí nad Orlicí

ŘÍJEN		

Den otevřených dveří v CEDRu Ústí nad Orlicí

LISTOPAD 		

Kreativ 2017

PROSINEC		

Pardubický Úřad práce – předvánoční prodej výrobků

		

Adventní prodejní výstava výrobků klientů sociálních služeb na kraji

		

Vánoční trhy chráněných dílen 02

		

Prodej na adventních trzích neziskových organizací Ústí nad Orlicí

Ekonomický přehled
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky
a výroční zprávy za rok 2017
společnosti CEDR Pardubice o.p.s.
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

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

Jsme členem
KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA
|
ODBORNÉ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PRACOVNÍ REHABILITACI ÚŘADU
PRÁCE ČR – KRAJSKÉ POBOČKY V PARDUBICÍCH | KOMISE RADY PARDUBICKÉHO KRAJE PRO KOORDINACI
SLUŽEB V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, PRACOVNÍ SKUPINY KOMISE | ASOCIACE KOMUNITNÍCH SLUŽEB
– V OBLASTI PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ | KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICÍCH, PRACOVNÍ
SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM | KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTÍ NAD ORLICÍ,
PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Poděkování
DĚKUJEME VŠEM LEKTORŮM, DOBROVOLNÍKŮM, ČLENŮM SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ A V NEPOSLEDNÍ
ŘADĚ DONÁTORŮM, KTEŘÍ NÁS V ROCE 2017 PODPOROVALI A PŘISPÍVALI TAK K NAŠÍ ČINNOSTI.
ZA POSKYTNUTÉ DOTACE DĚKUJEME: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | PARDUBICKÝ KRAJ | MĚSTO
PARDUBICE | MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
ZA POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH A VĚCNÝCH DARŮ DĚKUJEME: LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. | ČSOB POJIŠŤOVNA, A.S.
NEDCON BOHEMIA S.R.O. | KAREL DIEPOLD | KONZUM ÚSTÍ NAD ORLICÍ | DEA DEALBATA (ON THE ROAD)
ZA SPOLUPRÁCI DĚKUJEME: ÚŘAD PRÁCE V PARDUBICÍCH | HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
KOŠUMBERK | KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA | ČESKÝ ROZHLAS PARDUBICE | SKP – CENTRUM, O.P.S. | ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ ASOCIACE Z.S. | OBECNÍ ÚŘAD DUBANY | SDH DUBANY | PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ | OBČANSKÁ
PORADNA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ | BC. JAROSLAVA ROLLEROVÁ, SPECIÁLNÍ PORADKYNĚ ÚŘADU PRÁCE ČR, ÚSTÍ NAD
ORLICÍ | CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY PARDUBICKÉHO KRAJE, O.P.S. PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ | RYTMUS VÝCHODNÍ ČECHY, O.P.S | MĚSTSKÁ POLICIE ÚSTÍ NAD ORLICÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA SVÍTÁNÍ, O.P.S. | SDRUŽENÍ NERATOV, Z.S. | DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH
ORLICKÉ MUZEUM V CHOCNI | KINO CINESTAR | JUDOKLUB PARDUBICE,Z.S. | MAMMA HELP, Z.S | VÝCHODOČESKÉ
MUZEUM PARDUBICE UKLIĎME ČESKO | MUDR. MARTIN SMUTNÝ | HANES CZECH REPUBLIC, S.R.O. DOLNÍ ŘEDICE
MEDIATE S.R.O. | PETR NOVOTNÝ – PARDUBICKÝ PERNÍK | BIOMIDA S.R.O. CHRUDIM | TISKÁRNA V RÁJI | VIA ROSETA,
ELIÁŠŮV OBCHOD PRAHA, | OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA, | ŠŤASTNÝ DOMOV LÍŠNICE, O.P.S. | KONZUM ÚSTÍ NAD
ORLICÍ | DOSTIHOVÝ SPOLEK A.S | ZEHA STUDIO S.R.O. | LÉKÁRNA.CZ | BENEPAL, A.S. | ŠICÍ DÍLNA PAVEL BLAŽEK
MŠ KLUBÍČKO PARDUBICE | MŠ KAMARÁD PARDUBICE | MŠ KONÍČEK PARDUBICE | ZŠ POLABINY 2 PARDUBICE
ROLC S.R.O. PARDUBICE | PŘÍSTAV PARDUBICE, A.S.

www.cedrops.cz
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