
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
ObČANské sdRužeNÍ PfeRdA

MÁMe tO Ve 
sVÝch RukÁch





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.

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.

lAdA, 21 let, dO kAVÁRNy chOdÍ Od 

dubNA 2011, RÁdA jeZdÍ NA kONi, bydlÍ 

s PřÍteleM PetReM









O.s. PfeRdA

Občanské sdružení Pferda vzniklo 16.3. 2004 registrací na Min-
isterstvu 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 kvas-
inách, 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 pra-
covníkem 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 tré-
ninkový byt. jedná se o službu sociální rehabilitace, iden-
tifikátor 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 scho-
pnostech a dovednostech. V roce 2011 prošlo službou tré-
ninkový 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 uži-
vatelé 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 so-
ciální službu, která navazuje na službu tréninkový byt, 
a to je služba takový normální život - podpora samostat-
ného bydlení. byla zaregistrována pod identifikátorem 
1378201. cílem této služby je poskytnout uživateli podporu 
v jeho samostatnosti a pomoci mu zvládnout úskalí samo-
statného 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 dospěl-
ých 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 tré-
ninkové 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 poskyt-
nuté 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 pra-
covníkem sestavuje individuální plán, který sleduje jeho 
pravidelné pokroky. každých šest měsíců uživatel společně 
s klíčovým pracovníkem zhodnotí individuální plán a ses-
taví 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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A. NÁklAdy
A.i. sPOtřebOVANé NÁkuPy celkeM 1.581.000
A.i.1. spotřeba materiálu 1.324.000
A.i.2. spotřeba energie 257.000
A.ii. služby celkeM 1.168.000
A.ii.5. Opravy a udržování 188.000
A.ii.6. cestovné 33.000
A.ii.7. Náklady na reprezentaci 13.000
A.ii.8. Ostatní služby 934.000
A.iii. OsObNÍ NÁklAdy celkeM 3.304.000
A.iii.9. Mzdové náklady 2.471.000
A.iii.10. Zákonné sociální pojištění 810.000
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 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 209.000
b.iV.17. Zúčtování fondů  20.000
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 3.000
b.Vii.29. Provozní dotace 100.000
b.Viii. VÝNOsy celkeM 6.741.000
c. Výsledek hospodaření před zdaněním 36.000
d. Výsledek hospodaření po zdanění 36.000

AktiVA
A. dlOuhOdObÝ MAjetek celkeM 3.044.000
A.ii. dlOuhOdObÝ hMOtNÝ MAjetek celkeM 3.498.000
A.ii.1. Pozemky 22.000
A.ii.3. stavby 3.287.000
A.ii.4. samostatné movité věci a soubory movitých věcí 189.000

VÝkA Z Zisku A ZtRÁty
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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 2.508.000
b.i. ZÁsOby celkeM 146.000
b.i.1. Materiál 146.000
b.ii. POhledÁVky celkeM 1.960.000
b.ii.1. Odběratelé 3.000
b.ii.4. Poskytnuté provozní zálohy 348.000
b.ii.5. Ostatní pohledávky 253.000
b.ii.13. Nároky na dotace a ost. 1.270.000
b.ii.18. dohadné účty aktivní 86.000
b.iii. kRÁtkOdObÝ fiNANČNÍ MAjetek celkeM 384.000
b.iii.1. Pokladna 19.000
b.iii.3. účty v bankách 365.000
b.iV. jiNÁ AktiVA 18.000
b.iV.1 Náklady příštích období  18.000

AktiVA celkeM 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 4.000
b.iii.4. Ostatní závazky 1.049.000
b.iii.5. Zaměstnanci 189.000
b.iii.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 2.000
b.iii.7. Závazky k institucím soc. zabezp. a veř. zdrav. poj. 96.000
b.iii.9. Ostatní přímé daně 16.000
b.iii:10. dPh 40.000
b.iii.11. Ostatní daně a poplatky 1.000
b.iii.17 jiné závazky 7.000
b.iii:22. dohadné účty pasivní 288.000
b.iV. jiNÁ PAsiVA celkeM 102.000
b.iV.1. Výdaje příštích období 41.000
b.iV:2. Výnosy příštích období 61.000

PAsiVA celkeM 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

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.

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.

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

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).

47




