Výroční zpráva
za rok 2019
#PROSTOR PRO

Úvodní slovo
Každý rok je v PROSTOR PRO rokem změn. Reagujeme na proměňující se svět, stále jdeme dopředu.
Už 20 let. Minulý rok byl pro nás ve znamení rozšíření
spektra lidí, kterým pomáháme.

Pustili jsme se i na pole moderních technologií
a pokračovali ve vývoji webu a mobilní aplikace pro
rodiče a učitele. Těšte se na zajímavého průvodce,
který Vám pomůže poprat se s riziky dospívání u dětí.

Proto jsme už v lednu 2019 otevřeli klub pro seniory.
Aby zůstávali stále aktivní. V názvu jsme se inspirovali zavedenou přezdívkou naší dřevěné budovy, která tu
stojí téměř 50 let.

Díky všem, kde jste u toho byli s námi. Především
děkuji všem svým skvělým kolegyním a kolegům,
bez kterých by to nešlo.
Pěkný den všem!

Dlouhodobě pomáháme především dětem a dospívajícím v obtížných životních situacích. Rozhodli jsme
se, že naši pomoc začneme nabízet i mimo ulice našeho města. Dobře víme, že v menších obcích je pro
děti a mladé lidi hůře dostupná nebo vůbec neexistuje. Proto jsme spojili síly s Královéhradeckým krajem,
Třebechovicemi pod Orebem a Kostelcem nad Orlicí
a začali v těchto městech měnit situaci dospívajících
k lepšímu. A už víme o dalších městech v kraji, kam
s nabídkou naší pomoci zamíříme příště.
Ve stejném duchu jsme začali posilovat pomoc
malým i velkým školákům, aby bezpečně čelili rizikům
dospívání. A nově jsme v roce 2019 rozběhli pomoc
i celým rodinám. Život všech je mnohem lepší, když
se děti a dospělí nebojí své potíže řešit.
Jednou z úžasných novinek naší práce s teenagery
je mobilní klub. Posprejovaná dodávka s bezpečným
prostorem uvnitř. Pomáhala na západě Čech a my
si ji na konci léta přivezli, aby teď pro změnu začala
pomáhat v našem kraji. Vytváří vhodný prostor pro
trávení volného času, ve kterém lze vyřešit trápení
i průšvih a zvládnout tak přechod do dospělosti bez
velkých pádů.

David Petr
ředitel PROSTOR PRO

Naše poslání
V PROSTOR PRO
usilujeme o to, aby žádný
člověk nezůstával na svoje
potíže sám.

Naším posláním je podporovat
lidi při zdolávání životních
překážek. Rozvíjíme jejich
dovednosti, aby i v obtížných
situacích dokázali držet život
ve vlastních rukou.

Stojíme si za tím, že díky
takové podpoře je život
každého člověka i celé
komunity lepší, klidnější
i bezpečnější. 

Naše práce se vyplatí
všem.

Pomáháme

NZDM KLÍDEK
Doprovázíme děti a mladé lidi dospíváním,
aby přechod do dospělosti zvládli bez velkých
pádů. Nabízíme všem od 10 do 22 let bezpečný
prostor pro řešení potíží a pro smysluplné trávení
volného času. Jsme jim k dispozici nejen v klubu,
ale i v ulicích města, a to bezplatně a anonymně.

#děti

#dospívající

Preventivní programy
SPIRÁLA

Program podpory rodin
SLUNEČNICE

Pomáháme malým a velkým školákům přijít na to,
jak bezpečně čelit rizikům dospívání. Opravujeme
jejich porouchané vztahy, díky nám mizí ze škol
šikana, drogy nebo lhostejnost. Všechno je mnohem lepší, když děti, vědí, jak svoje potíže řešit.

Poskytujeme kontinuální podporu rodinám v období od početí dítěte do jeho staršího věku. Naše
služby jsou určené jak pro rodiny, které se nacházejí v náročné životní situaci, tak i pro rodiny, které
na sobě chtějí pracovat.

#děti #dospívající #školy

#rodiče

#učitelé

Probační program
PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN
Napravujeme opravdu velké problémy. Teenagerům, kteří se dostali do střetu se zákonem, vracíme
život zpět do správných kolejí. Ve speciálním programu s nimi posilujeme jejich sociální dovednosti
a zvyšujeme jejich odpovědnost za vlastní chování.
Pomáháme jim znovu nepřekračovat hranu zákona.

#dospívající

Rodinné centrum POHODA

Klub pro seniory
DŘEVĚNKA

Nabízíme rodinám a dospělým aktivní a pestré
trávení společného času. Poskytujeme prorodinné
a volnočasové aktivity, prostor pro vzájemné setkávání a sdílení zkušeností. Jsme součástí sítě
Místa přátelská rodině.

Pomáháme seniorům zůstat stále aktivní. Nabízíme jim příležitosti ke společnému setkávání a spolu s tím i spoustu aktivit dle jejich vlastních přání a
potřeb. Pořádáme přednášky, tvůrčí dílny, filmová
odpoledne nebo debaty.

#děti

#rodiče #dospělí

#senioři

senioři

Otevřeli jsme malšovický
klub pro seniory
Stavíme se jasně proti generačnímu rozdělení
společnosti. Proto jsme pod naší střechou hned
na začátku roku přivítali hradecké seniory
a otevřeli pro ně nový klub DŘEVĚNKA.
Od ledna tak u nás najdou zastání všechny generace Hradečanů. Klub každý čtvrtek nabízí aktivním
seniorům nejen příjemné místo k setkání
a přátelskému posezení, ale taký pestrý program
od rukodělných aktivit přes přednášky a dokumentární projekce až po koncerty a zapojení seniorů
do dobročinných a dobrovolnických aktivit. Od
ledna do prosince proběhlo 37 setkání a dveřmi
klubu už prošlo více než 500 seniorů.

#dřevěnka

děti a dospívání

Pomoc menším městům
v regionu
Menší města a vesnice zůstavají v nízkoprahové
práci s dětmi a dospívajícími často stranou
pozornosti. My jsme to začali v roce 2019
konečně měnit.
Na jaře jsme spustili proces vyjednávání
s Třebechovicemi pod Orebem, Kostelcem
nad Orlicí a představiteli Královéhradeckého kraje.
S pomocí Nadace ČEZ a Nadačního fondu Vinci
jsme zajistili vhodný automobil a od léta jsme
s ním najezdili desítky kilometrů při přípravách
projektu. Desítky hodin jsme strávili výběrem
vhodných lokalit, monitorováním situace, přípravou a zpracováním dotazníků ve školách, rozhovory s dětmi i s místními organizacemi a institucemi.
Abychom dobře porozuměli, jak se dětem
a dospívajícím ve městě žije a s čím se potýkají.
Na podzim jsme se s místními shodli, že naše
práce bude mít v jejich lokalitě smysl, a od ledna
2020 tak v dalších dvou městech pomáháme
dětem neztratit se v dospívání.

#nzdm

rodiče

Spustili jsme program
pro rodiny v potížích
V roce 2018 jsme úspěšně vyzkoušeli zvyšování
dovedností rodičů v projektu V POHODĚ to
zvládneme. V roce 2019 jsme pro rodiny spustili nový plnohodnotný Program podpory rodin
SLUNEČNICE. Cílem je pomáhat včas rodinám,
aby neuvízly v dlouhodobé krizi.
Proto jsme uspořádali sérii 9 osvětových přednášek, otevřeli 4 podpůrné skupiny věnované mateřství nebo zvládání poporodních depresí, a především rozběhli ve spolupráci s psychology odborné
poradenství pro rodiny s dětmi.

#slunečnice

děti a dospívání

Webem a mobilní
aplikací proti šikaně
9 let jsme bojovali se šikanou na školách a učili
žáky i pedagogy, jak jí předcházet a jak ji řešit.
Loni jsme zapojili i technologie a nastartovali
vlastní garážový projekt mobilní aplikace.
Web a aplikace NEMÁ TO NA ČELE rodičům
a učitelům poradí, jak šikaně u dětí předcházet
a jak ji zvládnout co nejlépe a nejrychleji, pokud
se s ní setkají. Na jaře si náš projekt vybrala Laboratoř Nadace Vodafone. Nastavili jsme společně
plán vývoje, připravili ekonomický model a z “garáže” jsme se díky vzdělávací a finanční podpoře
posunuli na celorepublikovou úroveň. Pilotní provoz pro rodiče a školy v Královéhradeckém kraji
spustíme v roce 2020. Pro rodiče bude aplikace
dostupná zdarma.

#nemátonačele

děti a dospívání

Přivezli jsme
do Hradce Králové
mobilní klub
V létě jsme přivezli do Hradce Králové první
mobilní klub. Rozhodli jsme se tím řešit dlouhodobě absentující zázemí pro nízkoprahovou
práci s dětmi a dospívajícími v centru města a
také v dalších obcích Královéhradeckého kraje.
Mobilní klub je barevně posprejovaná dodávka
pod vlajkou NZDM KLÍDEK. Při práci v terénu
poskytuje dětem zázemí pro trávení volného času
a bezpečné útočiště podobně jako náš klub v
Malšovicích. Díky tomu jsme mohli začít nabízet
mladým přímo na ulici spoustu aktivit od hraní
her přes sledování filmů až po rozhovory v klidu
a anonymitě. To vše klidně i za nepříznivého
počasí. Naši terénní pracovníci se také mohou dle
situace snadno přesouvat do jiné lokality a pružně
reagovat na změny potřeb a situací těch, kterým
pomáháme.

#nzdm

děti a dospívání

Hvězdy radily, jak se
neztratit v dospívání
Pouličních akce PRO STREET JAM nám i letos
pomohla přitažlivou formou kontaktovat teenagery a vysvětlit jim, jak funguje naše nízkoprahová pomoc. Tentokrát jsme přitom vsadili
na jejich hvězdné vrstevníky.
Míst, kde mohou být teenageři spolu, neorganizovaně a bez dohledu dospělých, valem ubývá.
Dospívající si přitom často neuvědomují, že atraktivní místa jako sociální sítě nebo obchoďák či
park s partou bloumajících vrstevníků s sebou nesou i mnohá nebezpečí. PRO STREET JAM proto
dvěma stům dětí a mladých lidí ukázal, že v Hradci
Králové to jde i jinak, a přesto po svém. Hvězda
TV Óčko CANN, Sharkass a další účinkující mají
k teenagerům blízko a svými workshopy a
vystoupeními jim přiblížili alternativy a možnosti,
jak smysluplně zvládnout cestu k dospělosti.

#nzdm

děti

Podpora digitálního
bezpečí a gramotnosti
školáků
Digitální závislost, šikana na sociálních sítích,
hoaxy nebo fake news jsou jedním z nejčastějších problémů, které (nejen) děti a dospívající
v online světě zasahují. Způsobují potíže jim
samým i jejich okolí.
Nám se v roce 2019 podařilo zajistit díky spolupráci s ČSOB a T-Mobile finanční prostředky na to,
aby také školáci v Královéhradeckém kraji mohli
projít preventivními programy a lépe zvládat svůj
život v online prostředí. Posílili jsme práci v širším
regionu a i díky tomuto úspěchu se zvýšil počet
žáků, kteří absolvovali některé z preventivních
programů SPIRÁLY, téměř o polovinu.

#spirála

děti a dospívání

Agresivita
v teenagerských
partách
Většina médií věnovala v roce 2019 pozornost
rostoucí agresivitě mezi dětmi spojené s natáčením šikany, bitek a vzájemného napadání na
mobilní telefony a šíření takových videí prostřednictvím sociálních sítí. Dlouhodobě upozorňujeme na to, že ani Hradci Králové se tato
vlna nevyhnula, a pracujeme na řešení.
Už více než dva roky bojujeme za to, abychom ani
v Hradci před agresivitou v teenagerských partách
nezavírali oči. I díky naší opakované aktivitě se
téma v roce 2019 postupně dostávalo do popředí
zájmu těch, kteří stejně jako my s “dospíváním na
hraně” pracují. Intenzivní spolupráce státního a
neziskového sektoru, na které se nadále aktivně
podílíme, loni vyústila v nastartování systematického a koordinovaného řešení. Jeho součástí je
každodenní ošetřování rizikových lokalit a cílená
práce s dětmi, které tato vlna zasáhla.

#nzdm

děti a dospívání

100% nárůst
pomoci dospívajícím
Rok 2019 nám jasně ukázal, že mladí lidé
v Hradci Králové naši práci potřebují a stojí
o ni - vše je otázkou vůle a dostatečné kapacity.
Díky doplnění týmu jsme v roce 2019 zvládli
intenzivnější terénní práci ve více lokalitách města
a statistika kontaktů s klienty naší služby rázem
zamířila k více než 100% nárůstu. Dařilo se nám
pracovat jak v malšovickém klubu, tak v obchodních centrech, parcích, nábřežích a na dalších místech, kde mladí tráví svůj volný čas. Naše služby
začaly více využívat mladí ze středu města a ve
druhé polovině roku také teenageři z part okolo
obchodních center. K tomu jsme vytvořili
3 nová kontaktní místa na hradeckých internátech
pro středoškoláky. Díky posílené kapacitě se nám
dařilo budovat silnější a pevnější vztahy s klienty
– ti proto zvládají využívat naše služby s větším
rozmyslem a podle svých potřeb.

#nzdm

děti a rodiče

Zářící lampiony
pro dobrou věc
Na důležitost pomoci rodinám v těžkých situacích jsme v roce 2019 upozornili také prostřednictvím našeho tradičního lampionového průvodu. Ten byl dobročinný a pod heslem
KDYŽ PADNE TMA, SVÍTÍME JIM NA CESTU
jsme zářícími světly podpořili prorodinný
program SLUNEČNICE.
Akcí jsme připomněli, že s nárůstem neúplných
a patchworkových rodin, rostoucím tlakem na
pracovní výkon a prohlubujícími se nerovnostmi
není vždy snadné zvládat péči o zdravé fungování rodiny. Program SLUNEČNICE proto pomáhá
rodinám nejenom vzděláváním, ale hlavně individuálním poradenstvím při problémech s výchovou,
s chováním, se školou nebo při skloubení rodiny
a práce. Téma akce mnoho návštěvníků ocenilo.
Důkazem je, že fungování programu podpořilo
zakoupením lampionu nebo slunečnicových semínek téměř 100 rodin, které tak celkově darovaly
částku téměř 10000 korun.

#pohoda/slunečnice

děti a dospívání

Kampaň
#davamprostor
za bezpečnější
dospívání
Během jednoho prosincového týdne jsme
ve veřejném prostoru města ukázali, jak
může nízkoprahová pomoc měnit dětské
životy k lepšímu.
Ve spolupráci s hlavním partnerem kampaně
CrossCafe Hradec Králové a dalšími partnery
z BioCentral, Fox Gallery a Bezobalu HK jsme
pomocí velkoformátových posterů a informačních brožur týden vyprávěli Hradečanům příběhy
našich dospívajících klientů. Ukazovali jsme,
jak může nízkoprahová sociální pomoc zmírňovat
největší rizika dospívání. S kampaní jsme spojili
i dárcovskou výzvu a díky podpoře individuálních
dárců jsme tak získali více než 25 000 korun
na provoz mobilního klubu.

#nzdm

děti, rodiče, dospělí

Rodinné centrum
rozšířilo nabídku
aktivit
Rodinné centrum se ještě intenzivněji zaměřilo na společný program pro rodiče s předškolními dětmi.
Dlouhodobě usilujeme o to, aby co nejvíce
rodičů mělo možnost trávit kvalitně čas se
svými dětmi v prvních letech jejich života, sdílet
svoje zkušenosti a pečovat o zdravý život svůj
i svých dětí. Díky stabilnímu lektorskému týmu
se nám to v roce 2019 opět podařilo. Počet
klientů rodinného centra se zvýšil o čtvrtinu.

#pohoda

děti a dospívající

Pomoc mladým, kteří
spadli za hranu zákona
Dlouhodobě spolupracujeme s městem Hradec
Králové při řešení kriminality mladistvých. Také
v roce 2019 jsme pomáhali mladým lidem znovu
nepřekročit hranu zákona.
I přes složitou situaci v systému financování
probační práce jsme opět připravili program, který
reagoval na trendy snižujícího se věku pachatelů
a zároveň na změny v charakteru trestných činů
mladých účastníků programu. Ty nově zahrnují
více provinění z oblasti návykových látek, výtržnictví nebo zneužívání. Z 9 účastníků jich 8 program
úspěšně zvládlo a posílilo své šance na řešení
těžké životní situace.

#právo pro každý den

Pověření k výkonu
sociálně právní ochrany
dětí
PROSTOR PRO, o.p.s. je pověřen dle §48 odst. 2.
zákona č. 359/1999 Sb. k výkonu sociálně právní
ochrany dětí v tomto rozsahu:
Výkon činnosti podle §10 odst. 1 písm. a) zákona
č. 359/1999 Sb., to je vyhledávání dětí, na které se
sociálně právní ochrana zaměřuje ve smyslu §6
zákona č. 359/1999 Sb.
NZDM pracuje formou ambulantní i terénní. Pracovníci aktivně vyhledávají cílovou skupinu, které následně
poskytují dle jejich potřeby konkrétní sociální služby
a o službách informují. Služby jsou poskytovány
5 dnů v týdnu ve vytipovaných „rizikových lokalitách.
V roce 2019 se nám v terénu podařilo oslovit dvojnásobné množství klientů oproti roku předcházejícímu.
Prováděli jsme monitoring v obcích Třebechovice pod
Orebem a Kostelec nad Orlicí, abychom zde zjistili
potřebnost služeb pro děti a mladé lidi.
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě (§11 odst. 1
písm. a) zákona č. 359/1999 Sb.)
Pokud se na nás obrátí rodič dítěte z NDZM, poskytujeme základní poradenství a odkazujeme na návazné
služby. V předcházejícím roce jsme odkazovali
3 rodiče našich klientů na psychologické poradenství.
Dvěma rodičům jsme poskytli jednorázové poradenství po telefonu. Preventivní programy SPIRÁLA poskytují poradenskou činnost formou e-poradny nebo
telefonického kontaktu pro rodiče dětí, jejichž dítě má
problémy ve školním prostředí. V roce 2019 jsme pra-

covali na vývoji mobilní aplikace, která bude rodičům
pomáhat s tématem šikany. V programu podpory
rodin SLUNEČNICE se zaměřujeme na pomoc ohroženým rodinám. Za rok 2019 jsme poskytli
16 psychologických konzultací 9 rodinám. Rodičům
byla také nabízena terapeutická forma sezení. Možnost terapie využili 3 rodiče – zprostředkovali jsme
jim 15 terapeutických sezení.
Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek
a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
a jeho výchovu (§11 odst. 1 písm. c) zákona č.
359/1999 Sb.)
V roce 2019 jsme se zaměřili konkrétně na témata
vztahující se k podpoře a rozvíjení rodičovských
kompetencí. Celkem jsme rodičům nabídli 9 besed/
přednášek. V rámci besed a přednášek jsme podpořili 244 rodičů, kteří tak dostali možnost rozvinout
svoje rodičovské schopnosti a dovednosti. Během
roku dále fungovaly 4 různé podpůrné skupiny, které
navštěvovalo 104 maminek a 71 dětí (skupina pro
ženy s batolaty, skupina pro ženy s poporodní depresí
apod.).
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými
vlivy a předcházení jejich vzniku (§31 a 32 zákona
č. 359/1999 Sb.)
V NZDM KLÍDEK se věnujeme preventivním aktivitám
dle potřeb klientů – velmi často se diskuze týkají tématu návykových látek, bezpečného sexu, rizikového
trávení volného času, šikany, bezpečí sociálních sítí
apod. V roce 2019 se témata rozrostla o agresivitu,
trávení času v partách, účasti na „parties“. V Preventivních programech SPIRÁLA se věnujeme prevenci
na základních a středních školách v Královéhradec-

kém kraji, realizujeme programy primární prevence
všeobecné, ale i selektivní. Zaměřujeme se např.
na téma závislostí, šikany, partnerství a sexu, kriminality a trestní odpovědnosti nebo mediální gramotnosti. V roce 2019 jsme uskutečnili 162 realizací ve
35 třídách základních i středních škol, pracovali jsme
se 1637 žáky.
Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti (§41 zákona č. 359/1999 Sb.)
Provozujeme 1 nízkoprahové zařízení NZDM KLÍDEK
pro děti a mladé lidi ve věku 10–22 let. NZDM funguje
po celý rok, 5 dní v týdnu v odpoledních hodinách.
Pracujeme formou ambulantní a terénní. V NZDM
nabízíme dětem a mladým lidem 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.
V loňském roku využilo podpory celkem 582 dětí
a mladých lidí, tento počet se více než zdvojnásobil
oproti předcházejícímu roku.
Zřizování a provozování výchovně-rekreačních
táborů pro děti (§43 zákona č. 359/1999 Sb.)
Tato činnost je pro nás nadstandardní činností, kterou
realizujeme nepravidelně, dle finančních možností.
V roce 2019 jsme za finanční podpory NF Albert
a Lesy ČR uspořádali 4denní zážitkový pobyt pro
12 klientů, kde jsme se zaměřili především na téma
vzájemného respektu nejen mezi lidmi, ale i k přírodě.

Statistiky
programů
NZDM KLÍDEK

Preventivní programy SPIRÁLA

Rodinné centrum POHODA

582 dětí a dospívajícíh
12650 poskytnutých služeb
1525 hodin přímé práce

1637 školáků
84 tříd
455 hodin

298 dospělých a 205 dětí
599 odcvičených hodin
11 pravidelných programů

Klub pro seniory DŘEVĚNKA

Program podpory rodin SLUNEČNICE

PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

26 stálých členů
538 návštěv klubu
37 setkání

9 přednášek - 244 účastníků
9 rodin v poradně
4 podpůrné skupiny - 104 maminek s dětmi

9 dospívajících účastníků
12 lekcí
8 absolventů

PROSTOR PRO

7 veřejných akcí
1820 účastníků
2 osvětové kampaně

FINANČNÍ ZPRÁVA
V roce 2019 jsme zrealizovali obdobný počet programů jako v předcházejícím roce.
Rozpočet zabezpečujeme z více zdrojů a jeho objem
se zvýšil na hranici 6 446 tis. Kč. Skladba rozpočtu je
srovnatelná s rokem 2018.
Příspěvky a dary od fyzických osob, a zvláště od
firemních partnerů tvoří nadále neodmyslitelnou
součást našeho financování, bez které by nebylo
možné udržet současnou kvalitu poskytovaných
služeb.
V roce 2019 jsme naplnili plánovanou personální
kapacitu a tím zároveň i rozpočet, protože mzdové
náklady činí i nadále více než 3/4 nákladů společnosti.
Účetnictví společnosti je vedeno externě. Finanční
a mzdové účetnictví vede smluvní zpracovatel, Petr
Bartoníček s.r.o., se sídlem v Hořicích.
Společnost má transparentní účet vedený u FIO
banky, č. ú. 2000154498/2010.
Naše účetnictví podrobujeme dle zákona nezávislému auditu. Audit zpracovala auditorská společnost
ECO-Economic & Commercial Office s.r.o. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výroční
zprávy je nedílnou přílohou této výroční zprávy.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný
a poctivý obraz aktiv a pasiv obecně prospěšné
společnosti PROSTOR PRO, o.p.s. k 31. 12. 2019
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření
za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými
a mezinárodními účetními předpisy bez výhrad.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V LETECH 2014-2019 (V KČ)
Rok

Výnosy

Náklady

Zisk/ztráta

2014

6 496 673

6 749 306

-252 633

2015

6 809 685

6 530 783

278 902

2016

5 428 230

5 270 602

157 628

2017

5 136 143

4 860 070

276 073

2018

5 550 064

5 796 369

-246 305

2019

6 446 858

6 522 812

-75 954

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ZA ROK 2019 V POROVNÁNÍ S ROKEM 2017 A 2018 (V TISÍCÍCH KČ)
Rok

2017

2018

Spotřeba materiálu + energie

389

306

397

Služby

881

1256

1442

Osobní náklady

3490

4194

4614

Ostatní náklady

100

40

864

4860

5796

6523

Náklady celkem

2019

Tržby vlastní výkony

239

128

346

Přijaté příspěvky, dary, nadace

378

877

1250
4810

Provozní dotace

4231

4510

Ostatní výnosy

288

35

41

Výnosy celkem

5136

5550

6447

276

-246

-76

Hospodářský výsledek

ROZVAHA 2019 (V TISÍCÍCH KČ)
Aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek

Náklady A výnosy 2019 (V TISÍCÍCH KČ)
Stav k
1. 1.

Stav k
31. 12.

19

19

NÁKLADY 2019
materiál + energie

v tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek

204

434

služby + ostatní

2306

Oprávky k dlouhodobému majetku

-223

-269

osobní náklady

4614

45

40

714

197

Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva

0

11

Aktiva celkem

759

432

Pasiva

Stav k
1. 1.

Stav k
31. 12.

13

-254

-246

-76

Vlastní zdroje
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje

992

762

Pasiva celkem

759

432

VÝNOSY 2019
vlastní výnosy + ostatní

32%

397
63%
5%

v tis. Kč
387

příspěvky + dary + nadace

1250

provozní dotace

4810

75%

19%
6%

Tým PROSTOR PRO
v roce 2019
Zakladatelé
Ing. Alena Kopicová
Ing. Pavel Lipovský
David Petr
Správní rada
Předseda Ing. Pavel Lipovský
Členka Ing. Alena Kopicová (do 6/2019)
Členka Mgr. Helena Mošnová
Dozorčí rada
Předsedkyně Ing. Michaela Špinová
člen Mgr. Michal Klapal
členka Bc. Gabriela Lepková, DiS.

Preventivní programy SPIRÁLA
Mgr. Petra Popelková – vedoucí programu
Mgr. Veronika Dolečková (od 8/2019)
Probační program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN
Bc. Gabriela Lepková, DiS. – vedoucí programu
Program podpory rodin SLUNEČNICE
Bc. Gabriela Krásná, DiS. – koordinátorka programu (od 10/2019)
Mgr. Petra Pavlíčková (do 6/2019)
Mgr. Michaela Rýznarová – koordinátorka programu (6/2019 – 9/2019)
Rodinné centrum POHODA
Adéla Břeštovská – koordinátorka programu
Bc. Daniela Pazourková – koordinátorka veřejných akcí a vzdělávání (do 5/2019)

Ředitel (statutární orgán) organizace
David Petr

Klub pro seniory DŘEVĚNKA
Adéla Břeštovská – koordinátorka programu

NZDM KLÍDEK
Bc. Gabriela Lepková, DiS. – vedoucí programu
Mgr. Zuzana Bohuslavová (do 11/2019)
Ing. Václav Chytil
Bc. Markéta Kokošínová
Bc. Ondřej Martinec (do 11/2019)
Bc. Aleš Mentberger
Bc. Klára Pittnerová
Bc. Kateřina Podlipná (od 8/2019)

Zázemí
Adéla Břeštovská – asistentka ředitele, provozní
Mgr. Marek Nagy, Ph.D. – fundraising/PR a komunikace
Veronika Fertő – projektová manažerka
Bc. Marta Bergmanová – PR a komunikace (do 6/2019)
Jiří Dvořák – úklid
Externí spolupráce
Bc. Petr Bartoníček, finanční řízení a účetnictví
a dalších 40 externích odborných spolupracovníků a lektorů

Děkujeme všem našim
partnerům a dárcům
Děkujeme všem, kdo se podíleli na realizaci našich
aktivit a programů v roce 2019 a podporovali nás
finančně, radou, partnerstvím či jakýmkoliv dalším
způsobem. Zejména chceme poděkovat za pomoc
a podporu institucím, orgánům veřejné a státní
správy, nadacím a nadačním fondům, firemním i
individuálním dárcům. Děkujeme také všem našim
příznivcům, inspirátorům a v nemalé míře našim
dobrovolníkům.
Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Královéhradecký kraj
Staturátní město Hradec Králové
Nadace a nadační fondy
Nadační fond ALBERT
Nadace ČEZ
ČSOB pomáhá regionům
ČSOB Nadační program vzdělávání
Nadační fond Tesco
T-Mobile Pomáháme
ŠKODA AUTO, a.s.
Nadace VINCI v České republice
Nadace Vodafone Česká republika
Hlavní firemní partneři
FaRENE, a.s.
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Významní partneři
T-MAPY spol. s r.o.
KPMG Česká republika, s.r.o.
Firemní partneři
Deva Nutrition a.s.
ELZA Předměřice, s.r.o.
Eurac Hradec s.r.o.
HK Audit s.r.o.
Královéhradecká provozní, a.s.
Merida Hradec Králové, s.r.o.
STYLBAU, s.r.o.
VIAMILK CZ družstvo
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
České republiky
Firemní dárci
Agropodnik a.s. Hradec Králové
ATOM RAT s.r.o.
EMADO Hradec Králové s.r.o.
ERASPIS s.r.o.
Hornbach Baumkart CS spol. s.r.o.
INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o.
INTERIER 3000 s.r.o.
Ing. Jitka Vaníčková
JTK agency spol. s r.o.
J4 s.r.o.
Kingspan a.s.
Lékárna IPC s.r.o.
Lesy České republiky, s.p.
MF Servis s.r.o.
SINDLAR Group s.r.o.
TANO TECHNIK spol. s r.o.
TVARPAL s.r.o.
Yate s.r.o.
YELLOW HOUSE s.r.o.

Individuální dárci
Tereza Blehová
Olga Čepelová
Jitka Dospělová
Eva Doušová
Martina Fafílková
Luděk Holoubek
Jan a Anna Chromí
Pavel Jór
Ondřej Koupil
Antonie Nagyová
Michal Novotný
Pavlína Pavlovcová
Pavel Riedl
Michaela Špinová
Vojtěch Vavřín
a všichni anonymní dárci kampaně #davamprostor
2019
Partneři kampaně #davamprostor
CrossCafe Hradec Králové s.r.o.
FOX Gallery s.r.o.
Bez obalu HK, s.r.o.
GARAMON, s.r.o.
VISUO

Podporujeme lidi při zdolávání životních
překážek. Rozvíjíme jejich dovednosti,
aby i v obtížných životních situacích
dokázali držet život ve vlastních rukou.
Prosím, zapojte se a pomáhejte s námi.
Podpořte nás darem.
Podrobnosti najdete na: www.prostorpro.cz/darujte

Děkujeme za provozní dotace a finanční dary těmto institucím a nadacím

Poděkování patří našim hlavních a významným firemním partnerům

PROSTOR PRO, o.p.s.
Čajkovského 1861, Hradec Králové
495 262 202
info@prostorpro.cz
www.prostorpro.cz
www.facebook.com/prostorpro

www.instagram.com/prostorprohk

prostor pro

