NAŠE MILNÍKY
2000
Sdružení bylo založeno 1. února 2000. Záměrem zakladatele bylo propojit řemeslnou a neziskovou
sféru. Organizace pořádala jednorázové akce a současně vznikla myšlenka vytvořit centrum pro děti.
2003 – 2004
V červnu jsme otevřeli Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK. Z řemeslné sféry jsme
odstoupili, přejmenovali se na občanské sdružení PROSTOR PRO a zvolili nové vedení. Soustředili
jsme se na realizaci sociálních programů a na akce pro veřejnost.
2005 – 2007
V září 2005 jsme otevřeli Mateřský klub POHODA pro maminky na mateřské dovolené a na jaře 2006
jsme začali poskytovat služby mladým lidem přímo na ulici v rámci Terénního program STREET. V
roce 2007 jsme vedle pravidelných veřejných akcí LABYRINT LAN, KLÍDEK FEST a MALOVÁNÍ NA
CHODNÍKU nabídli veřejnosti GRAFFITI STREET JAM.
2008 – 2009
Na podzim 2008 jsme otevřeli Multifunkční hřiště PLÁCEK a přijali jsme výkonnou ředitelku. Na jaře
2009 jsme pro naše partnery, dárce, příznivce, zaměstnance a klienty uspořádali VÍTÁNÍ JARA NA
PLÁCKU. Na konci roku 2009 jsme v minimální verzi zahájili Preventivní programy SPIRÁLA a
uskutečnili přípravnou fázi pro probační program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN.
2010 – 2011
Rozšířili jsme nabídku Preventivních programů SPIRÁLA a v probačním programu PRÁVO PRO KAŽDÝ
DEN jsme zrealizovali poprvé dva tříměsíční běhy. Zahájili jsme aktivity Poradenského a vzdělávacího
centra SALIX. Pro veřejnost, dárce a příznivce jsme připravili první benefiční večer v Divadle Drak s
aukcí uměleckých předmětů. V prevenci jsme se zaměřili na intenzivní spolupráci se školami.
2012 - 2013
V Rodinném centru POHODA poskytujeme dopolední/odpolední aktivity pro veřejnost a pořádáme
akce pro rodiny. Prorodinné programy jsme rozšířili o Náhradní rodinnou péči PECKA, kde
podporujeme pěstounské rodiny. Na divadelním festivalu nabízíme aktivity pro rodiny s dětmi.
V mezinárodním projektu Nultý ročník v pracovním životě efektivně pomáháme mladým
absolventům uplatnit se na trhu práce. Na závěr roku jsme se díky novému občanskému zákoníku
transformovali na obecně prospěšnou společnost a získáváme do vlastnictví budovu v Malšovicích.

2014 - 2015
Hledáme dobrovolníky napříč všemi generacemi. Vzděláváme veřejnost, kde se zaměřujeme na
téma výchovy dětí, trendů v rodičovské péči a zdravého životního stylu. Rekonstruujeme dvorek a
dvě staré místnosti pro komunitní setkávání. V Srbsku prezentujeme spolu se Slovenskem a Srbskem
výsledky mezinárodního projektu, které poté prezentujeme na konferenci hradeckého Úřadu práce.
Zahajujeme první kroky k záměru postavit v Malšovicích novou budovu. O prázdninách se
zaměřujeme na terénní práci ve večerních hodinách. Realizujeme adaptační programy ve třídách,
které fungují v novém kolektivu. Revitalizujeme zahradu.
2016 - 2017
Jsme členy městské pracovní skupiny pro osoby v obtížné životní situaci. Zahajujeme ranní terén
před základními a středními školami. Uspořádali jsme 10 podzimních adaptačních programů pro
školy. Natočili jsme propagační video pro kampaň #davamprostor. Na lampionovém průvodu
zaznamenáváme rekord téměř 500 návštěvníků. Na konci roku ukončujeme program Náhradní
rodinné péče PECKA z důvodu malého počtu rodin. Do majetku města jsme převedli formou daru
naší budovu. Získali jsme akreditaci probačního program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN. Máme dva
ambasadory: herce Ondřeje Malého a Jana Kopice, bývalého klienta KLÍDKU a vedoucího
brněnského NZDM Likusák. V kampani #davamprostor jsme získali 754 ambasadorů a 30 400 Kč.
2018
Spouštíme osvětovou kampaň #tobyloveskole zaměřenou na rizika a řešení šikany na školách. Rozjeli
jsme program „V POHODĚ to zvládneme!“ - vzdělávací a podpůrné aktivity pro zdravé fungování
rodiny. Sloučili jsme KLUBÍK a KLÍDEK, který nově pomáhá dětem a dospívající od 10 do 22 let. Díky
náborové kampani jsme se rozrostli o 6 nových pracovníků. Náš projekt na klub seniorů DŘEVĚNKA
uspěl a v lednu 2019 ho slavnostně otevřeme.

