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Kdo jsme
Jsme obecně prospěšná společnost PROSTOR PRO z Hradce Králové.  
V našem městě působíme od roku 2000. Jsme lidé se zodpovědným 
přístupem nabízející tvůrčí prostor pro rozvoj osobních schopností, 
dovedností a mezilidských vztahů. 

Proč jsme zde
Poskytujeme odbornou pomoc a podporu při hledání cest z obtíž-
ných životních situací a vytváříme příležitosti pro změnu. Podporujeme 
zdravé fungování komunity, rodiny i jednotlivců.

Věříme, že Vás naše programy, akce a aktivity zaujmou a tato skládačka 
bude pro Vás případným impulsem ke spolupráci.



NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež KLUBÍK
V NZDM KLUBÍK nabízíme dětem ve věku 8 – 13 let ohroženým  
sociálně nežádoucími jevy bezpečný prostor, kde mohou trávit volný 
čas a doprovázíme je obdobím dětství a dospívání. Prostřednictvím 
sociálních služeb jim poskytujeme pomoc a podporu v obtížných  
životních situacích.

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež KLÍDEK
V NZDM KLÍDEK nabízíme dětem a mladým lidem ve věku 13 – 22 
let ohroženým sociálně nežádoucími jevy bezpečný prostor pro trá-
vení volného času a doprovázíme je obdobím dětství a dospívání. 
V klubu i v ulicích města jim poskytujeme prostřednictvím sociálních 
služeb pomoc a podporu v obtížných životních situacích.



PREVENTIVNÍ PROGRAMY

Probační program 

PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN
Zaměřujeme se na práci s mladými lidmi, kteří se dostali do střetu se 
zákonem. Formou interaktivních skupinových programů je vzdělává-
me zejména v oblasti občanského, pracovního a trestního práva.

Preventivní programy 
SPIRÁLA
Realizujeme interaktivní programy primární prevence ve školách  
a školských zařízeních. Nabízíme radu, pomoc a konzultace peda-
gogům, žákům, studentům i jejich rodinným příslušníkům v oblasti 
projevů rizikového chování.



PRORODINNÉ PROGRAMY

Rodinné centrum POHODA
Poskytujeme rodičům a dalším rodinným příslušníkům s dětmi,  
ale také každému z Vás, prostor pro vzájemné setkávání a výmě-
nu zkušeností. Chceme, aby rodiny trávily společný čas aktivně  
a pestře. Nabízíme prorodinné, volnočasové, komunitní a vzdělá-

vací aktivity pravidelného i jednorázového charakteru.

Odborné praxe a stáže
Jsme dlouhodobě akreditovaným pracovištěm Univerzity Hradec  
Králové a umožňujeme studentům absolvovat odbornou praxi v našich  
programech. Pracovníkům z jiných organizací nabízíme možnost  
profesní stáže.

PROKARIÉRNÍ PROGRAMY



AKcE A AKTIVITY PRO VEřEjNOST

Pořádáme pravidelné 
akce pro veřejnost: 
zážitkové, kulturní, pouliční, rodinné a benefiční akce.

Vzdělávací 
a komunitní místnost
Nabízíme příjemný prostor pro každého z Vás, kdo chcete sdílet 
zajímavá témata prospěšná lidem z Hradce Králové.

Vzděláváme!
Pořádáme přednášky, workshopy, besedy, diskuze a sdílecí skupin-
ky na zajímavá a aktuální témata. Zaměřujeme se na téma výchovy 
dětí, aktuálních trendů v rodičovské péči, zdravého životního stylu 
a alternativních životních směrů.

Dobrovolníci, zapojte se! 
Spolupracujeme s lidmi napříč různými generacemi, kteří chtějí svůj 
volný čas věnovat aktivní pomoci lidem, co ji potřebují.

Sportovní hřiště PLÁcEK
Hřiště je bezplatně přístupné veřejnosti pro sportovní a pohybové aktivity. 



Líbí se Vám, co děláme? Pokud považujete 
naši práci za užitečnou a smysluplnou, pod-
pořte nás způsobem, který Vám vyhovuje:

• Jednorázovým finančním příspěvkem nebo trvalým příkazem  
– ať již na činnost organizace nebo na rozvoj jednotlivých  
programů. Číslo našeho účtu: 2000154498/2010

• Pomocí platební brány Darujme.cz na našich webových 
stránkách – bezpečná a rychlá cesta pro převod finančních 
prostředků. www.prostorpro.cz/zapojte-se.html

• Dobrovolnou činností (např. pomoc s organizací veřejných akcí, 
doučování dětí v pěstounské péči, příprava volnočasových aktivit 
pro děti, roznos plakátů). Uvítáme každou Vaši pomoc.

Především díky Vám můžeme profesionálně 
pomáhat dětem, mladým lidem, rodinám  
a školám. Zajišťujeme kvalitní programy,  

akce a aktivity pro každého z Vás.

chcete být pravidelně informováni o aktu-
álních akcích pro veřejnost? Pošlete nám 
e-mail na adresu info@prostorpro.cz

         jsme také na FB: facebook.com/prostorpro



Děkujeme institucím za finanční dotace
a partnerství

Výjimečné poděkování patří  
našim firemním partnerům:

RWE Corporate Identity

RWE STRUČNÝ PŘEHLED. Používání loga RWE.

Pro korektní zpracování je nutné použít  
software Adobe CS3 a vyšší, pouze .AI  

Pozadí

Bílé pozadí Modrý přechod Barevné pozadí

zrcadlení se správně zobrazuje pouze do půlky E odrazu slova RWE

Logo RWE

Barevná verze (CMYK)
RWE_UK_Logo_1C_4C_M.ai

RWE_UK_Logo_1C_4C_M.eps 

Barevná verze (Pantone)
RWE_UK_Logo_1C_P_M.ai

RWE_UK_Logo_1C_P_M.eps

Barevné pozadí

.AI 
pouze Adobe CS 3

a vyšší

.AI 
pouze Adobe CS 3

a vyšší

.AI 
pouze Adobe CS 3

a vyšší

.AI 
pouze Adobe CS 3

a vyšší

.AI 
pouze Adobe CS 3

a vyšší

.EPS
nelze použít

nemá definovánu 
průhlednost

.EPS
nelze použít

nemá definovánu 
průhlednost

.EPS
nelze použít

nemá definovánu 
průhlednost

.EPS
Adobe CS3, 
QuarkXPress,
 Corel Draw

.EPS
Adobe CS3, 
QuarkXPress,
 Corel Draw

Bílé pozadí Pozadí ve stupních šedi Bílé pozadí

Černobílá verze
RWE_UK_Logo_1K_P_M.ai

RWE_UK_Logo_1K_P_M.eps

Negativní verze
RWE_UK_Logo_4C_N_M.ai

Zaslání loga dodavateli

Dodavatel logo otevřel

Správné zobrazení

Adobe Illustrator
(možno načíst formát .AI, .EPS)

Má verzi CS3 a vyšší?

Požadujte 
vytvořený podklad  

A4 v .TIFF 
s rozrastrovaným 

logem. 

Logo je nutno 
zpracovávat ve verzi 

CS3 a vyšší

Adobe InDesign
(možno načíst formát .AI, .EPS)

Má verzi CS3 a vyšší?

Corel Draw
(možno načíst formát .EPS)

Pro korektní zpracování  
je nutné použít  

software  
Adobe CS3  

a vyšší

QuarkXPress 
(možno načíst formát .EPS)

Pozadí

Špatné zobrazení

Dodavatel logo neotevřel

Do jakého programu dodavatel logo načítá?

ANONE ANOBílé pozadí NEModrý přechod Barevné pozadí

.EPS nemá definovánu průhlednost,  
použít pouze .AI, 

Nebylo přeuloženo 
do .EPS?

Pokud se logo RWE při splnění všech uvedených podmínek stále zobrazuje špatně, popřípadě nelze otevřít,
Kontaktujte ARTE 73 s.r.o., rybnicek@arte73.cz, cernohlavkova@arte73.cz, mail@arte73.cz, 545 244 900, 603 424 359, 603 103 135

ANONE

PROSTOR PRO, o.p.s.
Čajkovského 1861

500 09 Hradec Králové

telefon: 495 262 202
e-mail: info@prostorpro.cz

www.prostorpro.cz
www.facebook.com/prostorpro

Předměřice, s.r.o.


