VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

... pomáháme duševně nemocným
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VÝROČNÍ
ZPRÁVA 2013
Vážené dámy, Vážení pánové, milí přátelé,
dovolte mi, prosím, poohlédnout se za fungováním
neziskové organizace CEDR Pardubice, o.p.s. v roce 2013.
CEDR Pardubice, o.p.s. poskytuje sociální služby pro osoby s duševním onemocněním a vytváří specifické pracovní pozice pro osoby se širokou škálou zdravotního postižení.
Poskytování služeb se snaží pomáhat osobám, které
to mají v běžném životě složitější, než zdraví člověk. Ať
už se jedná o osoby s duševním onemocněním, nebo
s jakýmkoliv jiným zdravotním znevýhodněním, uplatnění na běžném trhu práce je pro ně v dnešní složité
době takřka nemožné. Proto si vážím toho, že CEDR Pardubice o.p.s. může uživatelům služeb i zaměstnancům
na specifických pracovních místech poskytnout pomoc
a pracovní příležitosti. Za tuto činnost bych chtěl všem
zaměstnancům, kteří se na této úctyhodné činnosti podílejí, srdečně poděkovat.
V průběhu roku 2013 došlo ve společnosti ke změně
ředitele. Jako předseda správní rady obecně prospěšné společnosti CEDR Pardubice, o.p.s. jsem přijal ke dni

78 %

30. 6. 2013 rezignaci ředitele Mgr. Jiřího Pitaše, kterou
správní rada dne 17.6.2013 odsouhlasila a zároveň přijala
návrh jmenování nového ředitele společnosti. Dovolte mi
tedy poděkovat touto cestou panu Pitašovi za jeho práci
a zároveň bych rád přivítal nového ředitele pana Lukáše
Hnáta, DiS. v jeho nové funkci a popřál mu hodně úspěchů.
Rád bych také poděkoval za podporu všem zástupcům Pardubického kraje, státní správy a samosprávy,
představitelům měst Pardubice a Ústí nad Orlicí, za jejich spolupráci. Dále bych rád poděkoval všem obchodním partnerů, dárcům a sponzorům, kteří nám vycházejí
vstříc s realizací nových projektů, ale i s fungováním poskytovaných služeb. Bez této podpory by nebyl chod naší
společnosti možný.
Všem Vám děkuji za podporu a přeji mnoho úspěchů
v osobním i pracovním životě.
Ing. Michael Skalický, Ph.D., MBA
předseda správní rady

uživatelů nebylo hospitalizováno během pracovní
rehabilitace. Situace zvládli vyřešit ambulantně se
svým ošetřujícím psychiatrem a za přispění
pracovního asistenta.

KDO JSME
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.
Organizace vznikla jako organizační jednotka bývalého
Střediska křesťanské pomoci, současného SKP-CENTRA.
CEDR Pardubice, o. p. s. provozuje chráněné dílny,
kde jsou zaměstnávány osoby se zdravotním postižením.
Snažíme se rozšířit nabídku chráněných pracovních míst.

Posláním organizace 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.
Cílem poskytovaných sociálních služeb je dosažení
maximální samostatnosti klienta s co nejmenší mírou
nutné podpory.
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STATISTICKÉ ÚDAJE
Sociálně terapeutické dílny

Statistické údaje

Pardubice

Ústí nad Orlicí

muži

16

4

ženy

9

9

celkem

25

13

muži

10

1

ženy

17

6

celkem

27

7

počet dní poskytování služby

257

223

počet hodin poskytování služby

1028

892

počet uživatelů

první kontakty

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Statistické údaje

Pardubice

Ústí nad Orlicí

muži

11

8

ženy

6

12

celkem

17

20

muži

5

3

ženy

10

4

celkem

15

7

počet skupinového setkání

227

139

počet hodin skupinového setkání

292

175

počet dobrovolnických hodin

150,5

109

počet aktivit

10

7

počet intervencí sociálního pracovníka

133

73

počet uživatelů

první kontakty

CHRÁNĚNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ
CEDR Pardubice o.p.s. je již tradičním poskytovatelem vymezených chráněných míst na trhu práce v Pardubicích. Na
těchto pracovních pozicích se specifickými pracovními podmínkami pracují osoby se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Nejinak tomu bylo i v roce 2013. Vymezená chráněná pracovní místa jsou určena pro osoby,
které by na běžném pracovním trhu jen těžko hledaly uplatnění. Naše společnost v roce 2013 zaměstnávala průměrně
80% přepočteného stavu všech zaměstnanců.
V roce 2013 CEDR Pardubice o.p.s. provozoval 4 pracoviště, kde zaměstnanci pracovali na vymezených pracovních
místech: šicí dílna, truhlářská dílna, kompletační dílna a mobilní dílna. Provoz truhlářské dílny byl však ke konci měsíce srpna ukončen a zaměstnanci byli po dohodě převedeni na alternativní pracovní pozice v rámci ostatních dílen.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (V TIS. KČ)
Činnost

Náklady

hlavní

hospodářská

celkem

AI.

Spotřebované nákupy

10016

48

10064

AII.

Služby

2004

37

2041

AIII.

Osobní náklady

6752

49

6801

z toho odměna ředitele
AIV.

212

Daně a poplatky

13

0

13

AV.

Ostatní náklady

183

0

183

AVI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek

203

0

203

AVII.

Poskytnuté příspěvky celkem

5

0

5

AVIII.

Daň z příjmu

0

0

0

19176

134

19310

NÁKLADY CELKEM

Činnost

Výnosy

hlavní

hospodářská

celkem

10468

125

10593

BI.

Tržby za vlastní výkony a zboží

BII.

Změna stavu vnitroorganizačního zásob

0

0

0

BIII.

Aktivace celkem

0

0

0

BIV.

Ostatní výnosy celkem

10

0

10

BV.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek

310

0

310

BVI.

Přijaté přípěvky

132

0

132

BVII.

Provozní dotace

8277

0

8277

VÝNOSY CELKEM

19197

125

19322

ZDROJE FINANCOVÁNÍ V ROCE 2013 (V TIS. KČ)
Individuální projekt Pardubického kraje - OP LZZ
ESF OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Ministerstvo práce a sociálních věcí

535
4 000
306

Úřad práce Pardubice

1 772

Statutární město Pardubice

1 481

Pardubický kraj

149

Město Ústí nad Orlicí

34

Dary

132

Tržby za výrobky

562

Tržby za služby

675

Tržby za zboží

9 356

Tržby z prodeje DHM

125

Tržby z prodeje materiálu

185

Jiné ostatní výnosy

10

CELKEM

19 322
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ROZVAHA (V TIS. KČ)
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

241

84

0

0

-

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

-

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

416

223

-

Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

-

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

175

139

6667

7506

Krátkodobý majetek celkem
-

Zásoby celkem

240

70

-

Pohledávky celkem

2717

2987

-

Krátkodobý finanční majetek celkem

1265

1889

Jiná aktiva celkem

2445

2560

6908

7590

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

1727

1740

6

6

AKTIVA CELKEM

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
-

Účet výsledku hospodaření

X

12

-

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3

X

-

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let

1718

1722

Výsledek hospodaření celkem

1721

1734

Cizí zdroje celkem

5181

5850

-

Rezervy celkem

0

0

-

Dlouhodobé závazky celkem

0

0

-

Krátkodobé závazky celkem

5181

5847

-

Jiná pasiva celkem

0

0

6908

7590

PASIVA CELKEM
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ZPRÁVY AUDITORA

SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADA
Předseda správní rady:
Členové:
Předsedkyně dozorčí rady:

Ing. Michael Skalický, Ph.D., MBA
Ing. Vlastimil Ročeň
Mgr. Hana Janiková (do 30. 6. 2013)
Mgr. Jiří Pitaš (od 1. 7. 1013)
Ing. Jana Letáčková
Ing. Daniela Hlavatá
Bc. Gabriela Chovancová

Dozorčí rada se na svých zasedáních zabývala výsledky hospodaření společnosti a seznamovala se s vybranými
řídícími akty správní rady. Zasedání dozorčí rady se pravidelně účastnil i ředitel společnosti CEDR Pardubice o.p.s.
Dozorčí rada vznesla ke správní radě několik podnětů. Dále byla dozorčí radou projednána uzávěrka společnosti za
rok 2013, kde neshledala v účetnictví společnosti závady a doporučila správní radě roční účetní uzávěrku za rok 2012
schválit.

Ing. Jana Letáčková
předsedkyně dozorčí rady CEDR Pardubice o.p.s.

CEDR
CEDRPardubice
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Poskytujeme sociální služby osobám s duševním onemocněním nejen
v Pardubicích, ale i v Ústí nad Orlicí a to prostřednictvím dvou registrovaných
sociálních služeb:
• sociálně terapeutické dílny
• sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny
Posláním sociálně terapeutických dílen a nácvikových míst je pomoci lidem s duševním onemocněním
lépe zvládat své sociální a pracovní problémy a umožnit jim návrat na běžný trh práce. Snahou je dosažení
maximální samostatnosti uživatele s co nejmenší mírou
nutné podpory. Prostřednictvím psychosociální rehabilitace v této službě uživatelé získávají, nebo si prohlubují pracovní návyky, učí se vytvářet si denní program
a připravují se na běžný trh práce.

Cílem je nácvik základních pracovních, sociálních
dovedností a návyků s důrazem na uplatnění uživatelů
na trhu práce. V roce 2013 byla služba provozována ve
všední dny od 7,00 do 15,30 hodin, kdy mohli uživatelé
využívat služby v rehabilitační, šicí, rukodělné, technické
dílně a na nácvikových místech. K dispozici bylo 26 rehabilitačních míst v Pardubicích a 9 rehabilitačních míst
v Ústí nad Orlicí.

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služba (dále jen ,,SAS“) nabízí lidem s duševním onemocněním možnost aktivně trávit volný čas
a pomoc při hledání cesty, jak řešit problémy tak, aby mohli žít spokojeně v prostředí, které si sami zvolí.
Náplní SAS je organizace zájmové činnosti, volnočasových aktivit a socioterapeutických služeb.

Pardubice program SAS:

Ústí nad Orlicí program SAS:

vzdělávací kurzy – němčina, angličtina, francouzština,
PC kurz
volnočasové aktivity – kurz keramiky, orientální břišní
tance, kurz točení na hrnčířském kruhu
expresivní terapie – tzn. podpora a rozvoj tvůrčího potenciálu uživatelů – muziko-drama terapie, tvořivý klub
specializované programy – skupina pro rodiče a osoby
blízké uživatelům s duševním onemocněním; integrovaný
psychoterapeutický program pro schizofrenní pacienty
socioterapeutické poradenství – poradenství sociálního pracovníka (jednorázová, krátkodobá i dlouhodobá
forma)

vzdělávací kurzy – angličtina, PC kurz
volnočasové aktivity – kurz vaření, hudební kurz
expresivní terapie – tzn. podpora a rozvoj tvůrčího potenciálu uživatelů – muziko-drama terapie, kurz výtvarných technik
socioterapeutické poradenství – poradenství sociálního pracovníka (jednorázová, krátkodobá i dlouhodobá
forma)
Kapacita služby: 6 uživatelů / 1 aktivita

Kapacita služby: 6 uživatelů / 1 aktivita

Projekt Vzděláváním k integraci
V roce 2013 CEDR Pardubice o.p.s., začal s realizací
projektu s názvem Vzděláváním k integraci, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento projekt
je zaměřen na integraci osob se zdravotním postižením
na trh práce, které mají dlouhodobě omezenou možnost
zvyšování kvalifikace a malou sebedůvěru při hledání
uplatnění na odborných pozicích. Díky němu jsou účastníci projektu motivováni k získání zaměstnání, jeho udržení a dalšímu profesnímu vzdělávání.

V průběhu celého projektu bude pro vybrané účastníky vytvořeno 12 nových pracovních míst v oboru hospodyně a správa a provoz e-shopu. Tím získají potřebou
praxi, kterou mohou dále uplatnit při hledání zaměstnání
na běžném trhu práce
Po celou dobu projektu je účastníkům poskytováno
pracovní a sociální poradenství, v rámci kterých jim je nabídnuta potřebná podpora a pomoc při zprostředkování
vhodného pracovního uplatnění.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem firmám a organizacím za finanční a organizační podporu v roce 2013. Velice si Vaší podpory vážíme,
protože nemalou měrou přispíváte k tomu, že jsme lidem, kteří to potřebují, schopni nabídnout pomocnou ruku
a podporu.
ARCA Chrast, s.r.o., ARIA-CARDS s.r.o., eBRÁNA s.r.o., Elektrárny Opatovice, a.s., FajnCom s.r.o., Iveco Czech Republic,
a.s., KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Krajská knihovna v Pardubicích, Labská hotelová střední
odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s. r. o., KOBERCE Sedláčkovi, Látky Mráz s.r.o., MARY & POPP’S
AGENCY, s.r.o., MARKO-BIJOU, s.r.o., o.s. Dea Dealbata, O.K.FOCUS, POLSTRIN DESIGN, s.r.o., PRECIOSA, Tanvald,
Siemens, s.r.o., SERVIS CENTRUM, a.s., STUHA a.s., TOTAL PROTECT, s.r.o., Traiding Dřevotvar, s.r.o., UO TEX s.r.o., Ústí
nad Orlicí, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, pan Lubomír Pinkava, pan Karel Diepolt.
Děkujeme všem donátorům, kteří nás podporují. Hlavními poskytovateli finančních prostředků jsou:

Pardubický kraj

CEDR Pardubice, o. p. s.
Jana Palacha 324
Pardubice
pobočka Ústí nad Orlicí:
T. G. Masarky 115
Ústí nad Orlicí
Organizace je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných
společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl O, vložka 187 ze dne 23. 8. 2008
webové stránky – www. cedrops.cz
profil na Facebooku – CEDR Pardubice, o. p. s.

Pardubice

Ústí nad Orlicí

