
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 mentál-

ním 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).

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.

Tréninková kavárna Láry Fáry

Jedním z hlavních projektů o. s. Pferda byl i v roce 2012 provoz 

Tréninkové kavárny Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou. V Tréninkové 

kavárně je poskytována sociální služba sociální rehabilitace, identifikátor 

služby dle registru poskytovatelů je 9818505.

Uživatelé služeb Tréninkové kavárny Láry Fáry

V roce 2012 bylo do projektu tréninkové kavárny zapojeno celkem 

20 uživatelů (8 mužů, 12 žen), do pořadníku zájemců o službu bylo 

k 31. 12. 2012 zapsáno 6 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, z Ústavu 

sociální péče Domov Dědina a z domácí péče. Tréninková kavárna byla 

v roce 2012 otevřena 7 dní v týdnu, tzn. 69 hodin,  310 dní v roce, 3173 

hodin poskytnuté sociální služby za rok.

Popis projektu

Tréninková kavárna Láry Fáry zprostředkovává sociální službu sociální 

rehabilitace, 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:

1. Domácnost, péče, soběstačnost, orientace.

2. Doprovod, informace, komunikace a dopravní prostředky.

3. Vzdělávání a nácvik dovedností.

4. Informace a zprostředkování služeb.

Uživatelé se střídají v pravidelných směnách po čtyřech hodinách. 

Na jedné směně jsou přítomni 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 slouží také jako výstavní síň pro různé 

umělce, v roce 2012 v ní vystavovali: Tereza Hillebrantová (keramika, 

1/2012), Vojtěch Podstavek (zimní fotky, 2–3/2012), Konstantin Korovin 

(japonské zahrady, 4–5/2012), Alan Ulrich (olejomalba, 6–7/2012), Jiří 

Holec (obrazy, 8–9/2012), Vojtěch Podstavek (fotky z cest, 10–11/2012) 

Otakar Kaloč (obrazy, 12/2012).



Individuální projekt

Projekt Tréninkové kavárny Láry Fáry i Tréninkového bytu byl od června 

2009 do června 2012 součástí Individuálního projektu Služby sociální 

prevence v Královéhradeckém kraji. Projekt byl financován z ESF a stá-

tního 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. Tyto projekty běžely do července 2012.

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 jeho opatrovníkem, a případně záleží také na uživatelových schopno-

stech a dovednostech. V roce 2012 prošlo službou tréninkový byt 10 

uživatelů, 5 mužů a 5 žen, v pořadníku nebyl uveden žádný zájemce. 

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 2012 5 dní v týdnu, tzn. 

40 hodin, počet dnů poskyt. služby 215, 2811,5 hodin.

Náplň tranzitního programu:

1. Domácnost, péče, soběstačnost, orientace (zahrnuje nácvik   

 péče o domácnost, péči o zevnějšek, sexuální osvětu, orientaci   

 ve vnitřním a venkovním prostoru).

2. Doprovod, informace, komunikace a dopravní prostředky (zahrnuje 

 nác vik komunikace v různých společenských situacích, nácvik   

 používání dopravních prostředků apod.).

3. Vzdělávání a nácvik dovedností.

4. Informace a zprostředkování služeb.

Takový normální život

V červnu roku 2010 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 identifi-

kátorem 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. 

Podpora uživatelů je poskytována v těchto oblastech:

1. Domácnost.

2. Učení a volný čas.

3. Kontakt s lidmi.

4. Nácvik využívání veřejných služeb.

5. Obstarávání osobních záležitostí.

Jedná se o zpoplatněnou službu, uživatelům je účtováno 80,- Kč/hodina. 

V roce 2012 využívalo tuto službu 6 uživatelů – 3 muži a 3 ženy, celkem 

235 dnů, 752,75 hodin. V pořadníku byli dva zájemci.

Tréninková pekárna Láry Fáry

V roce 2010 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 2010 službu novou – sociálně terapeutickou dílnu Tréninkovou 

pekárnu Láry Fáry. Služba je zaregistrována pod identifikátorem 

č. 1552469. Jedná se 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.

Služba Tréninková pekárna Láry Fáry je poskytována v těchto oblastech:

1. Osobní hygiena.

2. Stravování.

3. Soběstačnost.

4. Pracovní návyky a dovednosti.

Tato služba je poskytována bezplatně. V roce 2012 byla služba posky-

tována 15 uživatelům, 6 ženám a 9 mužům, v pořadníku bylo 12 zájemců. 

Služba byla poskytována 215 dní, 2319 hodin.



Tréninková kavárna Láry Fáry 2 v Náchodě

Jelikož se projekt Tréninkové kavárny osvědčil, o. s. Pferda se rozhodlo 

rozšířit i do dalších měst. 7. února 2011 se otevřela nová Tréninková 

kavárna Láry Fáry 2 v Náchodě pro veřejnost. Služba je zaregistrována 

pod identifikátorem č. 6473703.

Uživatelé služeb Tréninkové kavárny Láry Fáry 

V roce 2012 bylo do projektu tréninkové kavárny zapojeno celkem 23 

uživatelů (9 mužů, 14 žen), do pořadníku zájemců o službu bylo zapsáno 

6 uživatelů. Uživatelé docházejí z Ústavu sociální péče Česká Skalice, 

z Ústavu sociální péče Domov Dědina a z domácí péče. Tréninková 

kavárna byla v roce 2012 otevřena 7 dní v týdnu, to znamená 68 hodin, 

309 dní v roce, 3061,2 hodin poskytnuté sociální služby za rok.

Popis projektu

Tréninková kavárna Láry Fáry zprostředkovává sociální službu sociální 

rehabilitace, 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: 

1. Domácnost, péče, soběstačnost, orientace.

2. Doprovod, informace, komunikace a dopravní prostředky.

3. Vzdělávání a nácvik dovedností.

4. Informace a zprostředkování služeb.

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 2012 v ní vystavovali tito umělci: ZŠ Komenského 

Náchod (andělé z keramické hlíny 1/2012), Gregor (obrazy 2–4/2012), 

Tereza Pohorská (obrazy 5–7/2012), Galerie výtvarného umění 

v Náchodě, obrazy Josefa Lady (8–9/2012), akademická malířka 

Markéta Králová (10–12/2012).

Výkonné orgány sdružení

Předseda sdružení / statutární orgán:

Mgr. Jana Křížová

Výkonná rada sdružení:

Mgr. Jana Křížová

Mgr. Iva Laštovicová

Jitka Padriánová

Zaměstnanci o. s. Pferda v roce 2011:

Mgr. Jana Křížová 

koordinátor služeb Tréninková kavárna 

LF a Tréninkové pekárny LF)

Mgr. Iva Laštovicová

koordinátor služeb Tréninkový byt, 

Takový normální život a Tréninková 

kavárna LF 2 Náchod

Martina Breklová

terapeut v Tréninkové kavárně LF / DPČ 

Jana Kubáčová

asistent terapeuta v Tréninkové 

kavárně LF

Bc. Lenka Mihulková

terapeut v Tréninkové kavárně 

LF, vedoucí tréninkové pekárny

Bc. Marie Kašparová

vedoucí Tréninkové kavárny 

LF (do května 2012)

Mgr. Ludmila Popová

vedoucí Tréninkové kavárny 

LF (od září 2012)

Mgr. Martina Dostálková

vedoucí Tréninkového bytu a služby 

Takový normální život

Lenka Holendová

asistent terapeuta v Tréninkovém bytě 

(od dubna 2012)

Bc. Petra Laštovičková

terapeut v Tréninkové pekárně

Bc. Vlaďka Balcarová

vedoucí Tréninkové kavárny 

LF 2 v Náchodě

Pavlína Melicharová, Dis.

terapeut v Tréninkové kavárně 

LF 2 v Náchodě (do března 2012)

Petra Kudrnáčová Dis.

terapeut v Tréninkové kavárně 

LF 2 v Náchodě (březen – červen 2012)

Michaela Regentová Dis.

terapeutka v Tréninkové kavárně 

LF 2 v Náchodě (od července 2012)

Petra Sedláčková, Dis.

asistent terapeuta v Tréninkové 

kavárně LF 2 v Náchodě 

Aneta Balcarová

asistent terapeuta Tréninkové kavárně 

LF 2 v Náchodě a v Tréninkové 

kavárně LF v Rychnově nad Kněžnou

Leona Línková Dis.

terapeut ve službě Takový normální 

život (od února 2012)

Jana Hynková

administrativní pracovnice

Dobrovolníci

Radka Vítková

Aneta Vereščáková

Kateřina Matějková

Nikola Chmelíková

Ing. Vladimír Kříž

Tomáš Laštovic

Libuše Kyselová

Pavel Hejda

Akad mal. Markéta Králová

Bc. Pavlína Štěpánová

Volnočasové aktivity

Letní tábor v Herolticích 2012

Letní tábor se uskutečnil v Herolticích u Štítů v podhůří Jeseníků, v areálu 

Heroltická s.r.o. v termínu 1.– 8. 7. 2013. Celotáborová hra měla jako 

hlavní téma Český rok, české svátky a tradice, táborníci slavili Vánoce,

Velikonoce, čarodějnice. Tábora se zúčastnilo celkem 17 osob s mentálním 

a kombinovaným postižením ve věku 7– 54 let. Pedagogický dohled byl 

zajištěn 4 pedagogickými pracovníky a jednou zdravotnicí.

Podzimní tábor v Horním Maršově v Krkonoších

Podzimní tábor se uskutečnil v penzionu v Horním Maršově v Krkonoších. 

Účastníci tábora se stali obyvateli Kocourkova a měli všechny aktivity 

„naruby“. V rámci tábora museli táborníci čelit nečekaným situacím včetně 

překvapivého sněžení. Tábora se zúčastnilo celkem 24 osob od 7 do 54 

let. Pedagogický dohled byl zajištěn 5 pedagogickými pracovníky, jednou 

zdravotnicí jednou kuchařkou.



Sponzoři

ŠKODA AUTO, a.s.

STROJÍRNY HOLDING, a.s.

KTL Laštovic, s.r.o.

Next Generation Solution s.r.o.

Johnson Controls

Tiskárna UNIPRINT

LD Print Náchod

ELMAX, s.r.o.

Český rozhlas Hradec Králové

Myslivecké sdružení Liberk

Manželé Dvořákovi

Ing. Jana Čermáková

Manželé Zvěřinští

Manželé Halbrštátovi

Jaroslav Vondrák – 

distribuce kávy Bazzara

Mgr. Jiří Kánský

Kulturní a sportovní nadace města

Náchoda

Nadační fond Zdeňky Horníkové

Redken Praha

Zvláštní poděkování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

České republiky

Královéhradecký kraj

Město Rychnov nad Kněžnou

Město Náchod

Městys Solnice

Obec Kvasiny

Obec Černíkovice

Obec Tutleky

Obec Bolehošť

Město Rokytnice v Orlických horách

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

Sbírkový účet: Fio Banka Náchod, 

č.ú.: 2100355908/2010

Tiráž

Vytiskl:

UNIPRINT s. r. o.

Fotograf:

Pavel Hejný

Grafický design:

Büro 128

Výka z zisku a ztráty

A. Náklady

A.I. Spotřebované nákupy celkem 1.416.000

A.II. Služby celkem 1.323.000

A.III. Osobní náklady celkem 3.501.000

A.IV. Daně a poplatky celkem 18.000

A.V. Ostatní náklady celkem 405.000

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. pol. celkem 249.000

Náklady celkem 6.912.000

B. Výnosy

B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 4.323.000

B.IV. Ostatní výnosy celkem 376.000

B.V. Tržby z prodeje majetku a zúčtování rezerv celkem 55.000

B.VI. Přijaté příspěvky celkem 614.000

B.VII. Provozní dotace 1.486.000

B.VIII. Výnosy celkem 6.116.000

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -58.000

D. Výsledek hospodaření po zdanění -58.000

Aktiva

A. Dlouhodobý majetek celkem 2.850.000

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3.478.000

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -628.000

B. Krátkodobý majetek celkem 1.821.000

B.I. Zásoby celkem 122.000

B.II. Pohledávky celkem 613.000

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1.085.000

B.IV. Jiná aktiva 1.000

Aktiva celkem 4.671.000

Pasiva

A. Vlastní zdroje celkem 3.680.000

A.I. Jmění celkem 3.738.000

A.II. Výsledek hospodaření celkem -58.000

B. Cizí zdroje celkem 991.000

B.III. Krátkodobé závazky celkem 963.000

B.IV. Jiná pasiva celkem 28.000

Pasiva celkem 4.671.000

www.pferda.cz


