Máme to ve
svých rukách
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
Občanské sdružení Pferda

Spojení „máme to ve svých rukách“ se obvykle používá
v momentě, kdy jedinec nebo celá skupina mají
odpovědnost a cítí, že mohou maximálně ovlivnit svůj
další osud. To se ale téměř nikdy netýká lidí, o které
se v oblasti sociálních služeb stará občanské sdružení
Pferda. Existují však způsoby, jak tyto lidi alespoň
přiblížit samostatnosti a odpovědnosti. A o to se i
v roce 2011 snažili lidé ze sdružení Pferda a jejich
příznivci a podporovatelé. I těm patří velké poděkovaní
za další rok, kdy se klienti sdružení Pferda učili žít
bez omezení a snad alespoň jednou měli pocit, že to
mají ve vlastních rukách. i tato výroční zpráva je
spoluvytvořena klienty sdružení. Font v ní použitý
je bezvýhradně sestaven z jejich rukopisu.

Lada, 21 let, do kavárny chodí od
dubna 2011, ráda jezdí na koni, bydlí
s přítelem Petrem

Tuto výroční zprávu věnujeme paní Zorce Hejdové,
příznivkyni našeho občanského sdružení, která zemřela
v letošním únoru. Její nadšení, práce a přízeň, které nám
s takovou samozřejmostí věnovala, pro nás zůstanou
inspirací a povzbuzením. Děkujeme Zorko.
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O.S. PFERDA
Občanské sdružení Pferda vzniklo 16.3. 2004 registrací na Ministerstvu vnitra České republiky. Od roku 2005 sdružení sídlí
v Rychnově nad Kněžnou, Panské ulici č.p. 79.

Cílová skupina:
Cílovou skupinou o.s. Pferda a jeho sociálních služeb jsou
dospělí občané nad 18 let a do 64 let věku s lehkým nebo
středním mentálním a kombinovaným postižením a jiným
zdravotním postižením (psychickým, neurologickým) žijící
v Rychnově nad Kněžnou, Náchodě a okolí (tj. okres Rychnov
nad Kněžnou a okres Náchod).

Poslání o.s. Pferda
Posláním o.s. Pferda v Rychnově nad Kněžnou je podporovat
integraci a přispívat ke zkvalitňování života dospělých
osob s handicapem.

HLAVNÍ AKTIVITY
•
Provoz Tréninkové kavárny Láry Fáry v Rychnově nad
	Kněžnou.
•
Provoz Tréninkového bytu v Rychnově nad Kněžnou.
•
Provoz Tréninkové pekárny Láry Fáry v Kvasinách.
•
Provoz sociální služby Takový normální život 		
v Rychnově nad Kněžnou a okolí.
•
Provoz Tréninkové kavárny Láry Fáry 2 v Náchodě.
•
Pořádání volnočasových aktivit.
•
Podpora integrace osob s mentálním postižením 		
a prosazování jejich rovnoprávného postavení 		
v majoritní společnosti.
•	Celoživotní vzdělávání osob s mentálním postižením.

Tonda, 21 let, do kavárny chodí od
února 2011, má rád rockovou muziku
a rád chodí po městě, bydlí u rodičů.
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KAVÁRNA LÁRY FÁRY
Jedním z hlavních projektů o.s. Pferda byl i v roce 2011
provoz Tréninkové kavárny Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou.
V tréninkové kavárně je poskytována sociální služba
sociální rehabilitace, ident ifikátor služby dle registru
poskytovatelů je 9818505.

Uživatelé služeb Tréninkové kavárny Láry Fáry
V roce 2011 bylo do projektu tréninkové kavárny zapojeno
celkem 27 uživatelů (7 mužů, 20 žen), do pořadníku zájemců
bylo k 31.12. 2012 zapsáno 5 uživatelů. Uživatelé docházejí
z Ústavu sociální péče Domečky v Rychnově nad Kněžnou,
ze Stacionáře sv. Františka - Charitního domova v Rychnově
nad Kněžnou, z Ústavu sociální péče pro mládež v Kvasinách, z Ústavu sociální péče Stříbrný vrch a z domácí péče.
Tréninková kavárna byla v roce 2011 otevřena 7 dní v týdnu,
tzn. 69 hodin, 324 dní v roce tzn. 3.140 hodin poskytnuté
sociální služby za rok.

Popis projektu
Tréninková kavárna Láry Fáry zprostředkovává sociální
službu sociální rehabilitaci, která je aplikována na
běžný provoz tohoto zařízení. Při terapii je vždy přítomen
alespoň jeden terapeut a v některých případech i
asistent terapeuta.

Činnosti sociální rehabilitace jsou rozděleny do
těchto oblastí:
•	Domácnost, péče, soběstačnost, orientace
•	Doprovod, informace, komunikace a dopravní prostředky
•
Vzdělávání a nácvik dovedností
•	Informace a zprostředkování služeb

Simona, 20 let, do kavárny chodí
od září 2011, ráda telefonuje
a směje se. Bydlí u rodičů.
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Uživatelé se střídají v pravidelných směnách po čtyřech
hodinách. Na jedné směně jsou přítomni 2–3 uživatelé. Každý
uživatel si společně se svým klíčovým pracovníkem sestavuje
individuální plán, který sleduje jeho pravidelné pokroky.
Každých šest měsíců uživatel společně s klíčovým pracovníkem zhodnotí individuální plán a sestaví plán nový.
Tréninková kavárna Láry Fáry slouží také jako výstavní síň
pro různé umělce, v roce 2011 v ní vystavovali tito umělci:
•	Jan Volf (obrazy, 1/2011)
•	ÚSP Kvasiny (obrazy, 2, 3/2011)
•	František Blažek (obrazy 4,5/2011)
•
Mgr. Marie Ungrádová, Jana Macáková (obrazy, keramika
6,7/2011)
•
Věra Kopecká, Bohuslava Lochmannová (obrazy 8,9/2011)
•	Tereza Hillebrantová (keramika 10,11/2011)
•	Libor Hillebrant (fotografie 12/2011)
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INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT
Projekt Tréninkové kavárny Láry Fáry i Tréninkového bytu
je od června 2009 součástí Individuálního projektu Služby
sociální prevence v Královéhradeckém kraji. Projekt je
financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
V březnu roku 2011 se do individuálního projektu zapojily
i projekty Tréninková kavárna Láry Fáry 2 v Náchodě, Takový
normální život a Tréninková pekárna.

Vlád’a, 46 let, do pekárny chodí od
června 2011, rád peče čokodort a bydlí
v ústavu v Kvasinách
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TRÉNINKOVÝ BYT
V září 2008 o.s Pferda zahájilo provoz sociální služby Tréninkový byt. Jedná se o službu sociální rehabilitace, identifikátor služby dle registru poskytovatelů: 7805491, a je
to tranzitní program.
To znamená, že uživatel po skončení programu bude
využívat služby chráněného bydlení nebo služby podpora
samostatného bydlení. Dobu, po kterou budou docházet do
tréninkového bytu, určí terapeut společně s uživatelem
a případně jeho opatrovníkem a záleží zde na jeho schopnostech a dovednostech. V roce 2011 prošlo službou tréninkový byt 9 uživatelů, 3 muži a 6 žen.
Uživatelé jsou v tréninkovém bytě rozděleni na dvě skupiny
po třech a do bytu docházejí vždy 2x a 3x týdně. Provoz
tréninkového bytu je každý den od pondělí do pátku vždy
od 8 hod. do 14 hod. Jednou týdně také uživatelé nacvičují
samostatné spaní, takže provoz bytu je prodloužen a uživatelé v něm zůstávají do druhého dne. Vždy je přítomen
alespoň jeden terapeut.
Tréninkový byt fungoval v roce 2011 5 dní v týdnu, tzn. 40
hodin, počet dnů poskyt.služby 189, tzn. 1116 hodin.

Lukáš, 23 let, do bytu chodí od dubna
2009, bydlí doma, rád jezdí s tátou na
motokrosové závody.
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Náplň tranzitního programu:
•	Domácnost, péče, soběstačnost, orientace (zahrnuje
nácvik péče o domácnost, péči o zevnějšek, sexuální
osvětu, orientaci ve vnitřním a venkovním prostoru).
•	Doprovod, informace, komunikace a dopravní 			
prostředky (zahrnuje nácvik komunikace v různých 		
společenských situacích, nácvik používání dopravních
prostředků apod.).
•
Vzdělávání a nácvik dovedností.
•	Informace a zprostředkování služeb.
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TAKOVÝ NORMÁLNÍ ŽIVOT
V červnu roku 2011 začalo o.s. Pferda provozovat další sociální službu, která navazuje na službu Tréninkový byt,
a to je služba Takový normální život - podpora samostatného bydlení. Byla zaregistrována pod identifikátorem
1378201. Cílem této služby je poskytnout uživateli podporu
v jeho samostatnosti a pomoci mu zvládnout úskalí samostatného života. Uživatelé byli připraveni na samostatný
život v Tréninkovém bytě, ale pro většinu z nich je tato
změna obrovská, proto je nutná určitá míra podpory.

Pavel, 39 let, od roku 2009 chodil
do tréninkového bytu, od června 2010
bydlí sám ve svém bytě a využívá
naší službu Takový normální život,
rád píše pohádky a dívá se na
kreslené pohádky, rád jezdí na kole.
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Podpora je uživatelůM poskytována v těchto oblastech:
•	Domácnost.
•	Učení a volný čas.
•	Kontakt s lidmi.
•
Nácvik využívání veřejných služeb.
•
Obstarávání osobních záležitostí.
Tato služba je zpoplatněna a je účtována 80,- Kč/hodina.
V roce 2011 využívali tuto službu tři uživatelé – 1 muž
a dvě ženy, celkem 367,4 hodin. V pořadníku byli dva zájemci.
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TRÉNINKOVÁ PEKÁRNA
V roce 2011 o.s. Pferda opět zareagovalo na situaci dospělých osob s mentálním postižením a vzhledem k tomu,
že Tréninková kavárna Láry Fáry nestačila uspokojovat
zájemce o službu, vytvořilo v listopadu roku 2011 službu
novou – sociálně terapeutickou dílnu Tréninkovou pekárnu
Láry fáry. Služba je zaregistrována pod identifikátorem č.
1552469. Jedná se o službu pro dospělé osoby s mentálním
postižením, které chtějí najít alternativu ke klasickému
zaměstnání, které by pro ně ovšem bylo příliš náročné.
Uživatelé se střídají ve dvou směnách denně po třech
hodinách vždy od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00. Na každé
směně jsou přítomni dva až tři uživatelé. Kapacita Tréninkové pekárny Láry Fáry je 15 uživatelů. Na směně je vždy
přítomen minimálně jeden terapeut.

Standa, 46 let, do pekárny chodí od
listopadu 2010, rád peče čokodort, koláč
paní Jany a rád pracuje s robotem.
Bydlí v ústavu v Kvasinách
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Služba Tréninková pekárna Láry Fáry je poskytována
v těchto oblastech:
•
Osobní hygiena.
•	Stravování.
•	Soběstačnost.
•
Pracovní návyky a dovednosti.
Tato služba je poskytována bezplatně. V roce 2011 byla
služba poskytována 14 zájemcům, 6 ženám a 8 mužům,
v pořadníku bylo 7 zájemců. Služba byla poskytována 36
dní, 234 hodin.
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TRÉNINKOVÁ KAVÁRNA LÁRY FÁRY 2
V NÁCHODĚ
Jelikož se projekt Tréninkové kavárny osvědčil, o.s. Pferda
se rozhodlo rozšířit ho i do dalších měst. 7. února 2011
se otevřela nová Tréninková kavárna Láry Fáry 2 v Náchodě.
Služba je zaregistrována pod identifikátorem č. 6473703.

Uživatelé služeb Tréninkové kavárny Láry Fáry
V roce 2011 bylo do projektu tréninkové kavárny zapojeno
celkem 21 uživatelů (7 mužů, 14 žen). Uživatelé docházejí
z Ústavu sociální péče Česká Skalice, z Ústavu sociální péče
Domov Dědina a z domácí péče.
Tréninková kavárna byla v roce 2011 otevřena 7 dní v týdnu,
to znamená 68 hodin, 288 dní v roce tzn. 2728 hodin poskytnuté sociální služby za rok.

Popis projektu
Tréninková kavárna Láry Fáry zprostředkovává sociální službu
sociální rehabilitaci, která je aplikována na běžný provoz
tohoto zařízení. Při terapii je vždy přítomen alespoň jeden
terapeut a v některých případech i asistent terapeuta.

Činnosti sociální rehabilitace jsou rozděleny do
těchto oblastí:
•	Domácnost, péče, soběstačnost, orientace.
•	Doprovod, informace, komunikace a dopravní prostředky.
•
Vzdělávání a nácvik dovedností.
•	Informace a zprostředkování služeb.

Alena, 54 let, do kavárny chodí od února
2011, bydlí v ústavu v Přepychách.
Lucie (NA DALší straně), 35 let, do
kavárny chodí od února 2011, bydlí
v ústavu v Přepychách.
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Uživatelé se střídají v pravidelných směnách po čtyřech
hodinách. Na jedné směně jsou přítomni maximálně 2
uživatelé. Každý uživatel si společně se svým klíčovým pracovníkem sestavuje individuální plán, který sleduje jeho
pravidelné pokroky. Každých šest měsíců uživatel společně
s klíčovým pracovníkem zhodnotí individuální plán a sestaví plán nový.
Tréninková kavárna Láry Fáry 2 slouží také jako výstavní síň
pro různé umělce, v roce 2011 v ní vystavovali tito umělci:
•	Bc. Petr Cach (obrazy 2,3,4/2011)
•
P. Matras a Bc. Petr Cach (koláže na biblická témata
5,6,7/2011)
•	Štěpán Vajsar (8,9,10/2011)
•	Děti ze ZŠ Komenského pod vedením pí.uč. Komárkové
(Andělé z keramické hlíny, 11,12/2011)
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
LETNÍ TÁBOR V HEROLTICÍCH 2011
Letní tábor se uskutečnil v Herolticích u Štítů v podhůří
Jeseníků, v areálu Heroltická s.r.o. Celotáborová hra měla
jako hlavní téma Pevnost Boyard, táborníci celý týden
dobývali pevnost, za splněné úkoly získávali stříbrné
klíče a na konci je čekalo překvapení. V rámci programu
účastníci tábora také absolvovali výlet do Králík. Tábora
se zúčastnilo celkem 29 osob s mentálním a kombinovaným
postižením ve věku 7 – 54 let. Pedagogický dohled byl
zajištěn 7 pedagogickými pracovníky a jednou zdravotnicí.

PODZIMNÍ TÁBOR V JANSKÝCH LÁZNÍCH V KRKONOŠÍCH
Podzimní tábor se uskutečnil opět v penzionu Marianum
v Janských Lázních v Krkonoších. Účastníci tábora se stali
filmovými tvůrci, režiséry, herci apod. a vrámci pobytu si
i zašli do kina na film „V peřině”. Tábora se zúčastnilo
celkem 19 osob od 7 do 45 let. Pedagogický dohled byl
zajištěn 5 pedagogickými pracovníky a jednou zdravotnicí.
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VÝKA Z ZISKU A ZTRÁTY
A.

Náklady

A.I.

Spotřebované nákupy celkem

1.581.000

A.I.1.

Spotřeba materiálu

1.324.000

A.I.2.

Spotřeba energie

A.II.

Služby celkem

A.II.5.

Opravy a udržování

A.II.6.

Cestovné

A.II.7.

Náklady na reprezentaci

A.II.8.

Ostatní služby

A.III.

Osobní náklady celkem

3.304.000

A.III.9.

Mzdové náklady

2.471.000

A.III.10.

Zákonné sociální pojištění

A.III.11

Ostatní soc.poj.

12.000

A.III.12

Zákon.soc.náklady

11.000

A.IV.

Daně a poplatky celkem

10.000

A.IV.14.

Daň silniční

1.000

A.IV.16.

Ostatní daně a poplatky

9.000

A.V.

Ostatní náklady celkem

261.000

A.V.24.

Jiné ostatní náklady

261.000

A.VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav.pol. celkem

381.000

A.VI.25.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

381.000

Náklady celkem

257.000
1.168.000
188.000
33.000
13.000
934.000

810.000

6.705.000

B.

Výnosy

B.I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

6.113.000

B.I.2.

Tržby z prodeje služeb

6.113.000

B.IV.

Ostatní výnosy celkem

B.IV.17.

Zúčtování fondů

B.IV.18

Jiné ostatní výnosy

189.000

B.VI.

Přijaté příspěvky celkem

319.000

B.VI.27.

Přijaté příspěvky, dary

316.000

B.VI.28.

Přijaté členské příspěvky

B.VII.29.

Provozní dotace

B.VIII.

Výnosy celkem

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

36.000

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

36.000

209.000
20.000

3.000
100.000
6.741.000

Aktiva
A.

Dlouhodobý majetek celkem

3.044.000

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3.498.000

A.II.1.

Pozemky

A.II.3.

Stavby

A.II.4.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

22.000
3.287.000
189.000
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A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-454.000

A.IV.6.

Oprávky k stavbám

-316.000

A.IV.7.

Oprávky k samost. Movitým věcem a souborům movitých věcí

-138.000

B.

Krátkodobý majetek celkem

B.I.

Zásoby celkem

146.000

B.I.1.

Materiál

146.000

B.II.

Pohledávky celkem

B.II.1.

Odběratelé

B.II.4.

Poskytnuté provozní zálohy

348.000

B.II.5.

Ostatní pohledávky

253.000

B.II.13.

Nároky na dotace a ost.

B.II.18.

Dohadné účty aktivní

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B.III.1.

Pokladna

B.III.3.

Účty v bankách

B.IV.

Jiná aktiva

18.000

B.IV.1

Náklady příštích období

18.000

Aktiva celkem

2.508.000

1.960.000
3.000

1.270.000
86.000
384.000
19.000
365.000

5.552.000

Pasiva
A.

Vlastní zdroje celkem

3.758.000

A.I.

Jmění celkem

3.722.000

A.I.2.

Fondy

3.622.000

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

36.000

A.II.1.

Účet výsledku hospodaření

36.000

B.

Cizí zdroje celkem

1.794.000

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

1.692.000

B.III.1.

Dodavatelé

B.III.4.

Ostatní závazky

B.III.5.

Zaměstnanci

B.III.6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

B.III.7.

Závazky k institucím soc. zabezp. a veř. zdrav. poj.

B.III.9.

Ostatní přímé daně

16.000

B.III:10.

DPH

40.000

B.III.11.

Ostatní daně a poplatky

B.III.17

Jiné závazky

B.III:22.

Dohadné účty pasivní

288.000

B.IV.

Jiná pasiva celkem

102.000

B.IV.1.

Výdaje příštích období

B.IV:2.

Výnosy příštích období
Pasiva celkem

4.000
1.049.000
189.000
2.000
96.000

1.000
7.000

41.000
61.000
5.552.000
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VÝKONNÉ ORGÁNY SDRUŽENÍ
Předseda sdružení – statutární orgán
Mgr. Jana Křížová
Představenstvo sdružení
Mgr. Jana Křížová
Mgr. Iva Laštovicová
Jitka Padriánová
Zaměstnanci o.s. Pferda v roce 2011
Mgr. Jana Křížová – koordinátor služeb Tréninkové kavárny Láry Fáry
a Tréninkové pekárny Láry Fáry
Mgr. Iva Laštovicová – koordinátor služeb Tréninkový byt, Takový normální život
a Tréninková kavárna Láry Fáry 2 Náchod (od února 2011)
Martina Breklová – terapeut v Tréninkové kavárně Láry Fáry – DPČ
Bc. Eva Pšeničková – vedoucí Tréninkového bytu, terapeut v Tréninkové kavárně Láry Fáry
(do srpna 2011)
Jana Kubáčová – asistent terapeuta v Tréninkové kavárně Láry Fáry
Bc. Lenka Mihulková – terapeut v Tréninkové kavárně Láry Fáry, vedoucí tréninkové
pekárny (od října 2011)
Bc. Marie Kašparová – vedoucí Tréninkové kavárny Láry Fáry a vedoucí Tréninkové pekárny
Láry Fáry (do října 2011)
Iva Bartošová – terapeut v Tréninkové pekárně (do října 2011)
Bc. Petra Laštovičková – terapeut v Tréninkové pekárně (od října 2011)
Bc. Vlad'ka Balcarová – vedoucí Tréninkové kavárny Láry Fáry 2 v Náchodě
(od ledna 2011)
Pavlína Melicharová, Dis. – terapeut v Tréninkové kavárně Láry Fáry 2 v Náchodě
(od ledna 2011)
Petra Sedláčková, Dis. – asistent terapeuta v Tréninkové kavárně Láry Fáry 2 v Náchodě
(od března 2011)
Aneta Balcarová – asistent terapeuta Tréninkové kavárně Láry Fáry 2 v Náchodě
(od června 2011) - DPP
Mgr. Kateřina Koplíková – terapeut v Tréninkovém bytě - DPP
Martin Kouba – terapeut ve službě Takový normální život
Jana Hynková – administrativní pracovnice

Dobrovolníci
Ing. Vladimír Kříž
Tomáš Laštovic
Ing. Alena Kotlářová
Libuše Kyselová
Pavel Hejda
Bc. Zorka Hejdová
Akad mal. Markéta Králová
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Bc. Pavlína Štěpánová
Bc. Lukáš Hejna
Rudoslav Macháček
Mgr. Jana Vožechová

SPONZOŘI

KONTAKTY
PFERDA – SDRUŽENÍ PRO VŠESTRANNÝ ROZVOJ OSOB
S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
Panská 79, 516 01 - Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 737 416 343, 605 106 148, 739 014 802

ŠKODA AUTO, a.s.
AUTOSTYL, a.s. Trutnov
FTS BLORBAL Náchod
STROJÍRNY HOLDING, a.s.
KTL Laštovic, s.r.o.
KARA Trutnov
Nadační Fond J&T
Nadace VIZE 97
Next Generation Solution s.r.o.
VDV – Nadace Olgy Havlové
Johnson Controls
Tiskárna LD Print Náchod
TUPPERWARE
VLADEKO Tachlovice
Sportovní a kulturní nadace Náchod
Městská knihovna Náchod
Tiskárna UNIPRINT Rychnov nad Kněžnou
ELMAX, s.r.o.
Český rozhlas Hradec Králové
Myslivecké sdružení Liberk
Ing. Jana Čermáková
Manželé Zvěřinští
Mgr. Jiří Kánský
Světlana Algerová, Svitavy
Dis. Pavla Chudá
INTERO Chmelan
Testa Letohrad s.r.o.

e-mail: info@pferda.cz
www.pferda.cz
IČO: 266 57 431
Bankovní spojení: Unicredit Bank Hradec Králové,
č.ú.: 73160160/2700
PRODUKCE
FOTOGRAF: Pavel Hejný
DESIGN A ZPRACOVÁNÍ: BURO 128
PÍSMO: Láry Fáry (Děkujeme všem, kteří umožnili vznik
tohoto fontu).

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Královéhradecký kraj
Město Rychnov nad Kněžnou
Město Náchod

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem našim příznivcům, sponzorům, spolupracovníkům, dobrovolníkům
a přátelům za jejich podporu a přízeň.

