Nezavíráme oči. Vidíme lidi i jejich potíže.
Jsme tu, aby na ně nezůstávali sami.

Výroční zpráva 2018

ÚVODNÍ
SLOVO

Vážené dámy, vážení pánové, milí příznivci
a přátelé naší organizace,
v roce 2018 jsme oslavili dvě důležitá jubilea. S naší společností jsme oslavili 18leté
narozeniny a s NZDM KLÍDEK jsme slavili
skvělých 15 let existence. Tato výročí velmi
úzce souvisí s důležitou etapou těch nejdůležitějších: dětí a mladých lidí, pro které tu,
společně s Vámi, jsme. Stali jsme se tedy
plnoletí a KLÍDEK získal pomyslnou „občanku“. K našim významným narozeninám
jsme si nadělili strategický plán. Společně
jsme vytvořili nové znění poslání, vizi organizace na 10 let a zásadní strategické cíle na
nejbližší roky. To nám umožní nadále dělat
to, co umíme nejlépe – podporovat lidi, aby
nacházeli svoje místo ve společnosti.
Proto například obcím v Královéhradeckém
kraji nyní nabízíme nízkoprahové terénní
a preventivní programy, a mimo jiné vyvíjíme
zajímavou webovou a mobilní aplikaci pro
rodiče.

Děkuji všem za podporu, spolupráci a společná partnerství. Velké díky patří kolegyním
a kolegům za skvěle odváděnou odbornou
práci, která je vidět každý den.
Dáváme prostor pro změnu k lepšímu
a my Vám děkujeme, že jste u toho s námi!
V Hradci Králové dne 27. 5. 2019

David Petr, ředitel

Podporujeme lidi, aby nacházeli
svoje místo ve společnosti.

Zakladatelé

Ing. Alena Kopicová
Ing. Pavel Lipovský
David Petr

Správní rada

Ing. Pavel Lipovský
předseda
Ing. Alena Kopicová
členka
Mgr. Helena Mošnová
členka

Dozorčí rada

Ing. Michaela Špinová,
předsedkyně
Mgr. Michal Klapal
člen
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
členka

NZDM KLUBÍK (do 06/2018)
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
vedoucí programu
Bc. Tereza Pirklová
Bc. Petra Körnerová

NZDM KLÍDEK

Bc. Gabriela Lepková, DiS.
vedoucí programu
Mgr. Zuzana Bohuslavová
Bc. Markéta Kokošínová
Bc. Ondřej Martinec
Bc. Aleš Mentberger
Bc. Klára Pittnerová
Bc. Petra Suchánková
Ing. Václav Chytil

RC POHODA

Adéla Břeštovská
vedoucí programu
Mgr. Petra Pavlíčková
Bc. Daniela Pazourková

PREVENTIVNÍ PROGRAMY
SPIRÁLA
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
vedoucí programu
Mgr. Petra Popelková
odborná pracovnice

PROBAČNÍ PROGRAM
PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
koordinátorka programu

Zázemí

Adéla Břeštovská
asistentka ředitele, provozní
Mgr. Marek Nagy, Ph.D.
dary a péče o dárce
Veronika Fertő
projektová manažerka
Bc. Petr Bartoníček, DiS.
finanční manažer
Bc. Marta Bergmanová
vztahy s veřejností
Mgr. Markéta Rudyšová
vztahy s veřejností
Jiří Dvořák
úklid

V roce 2018
s námi dále
spolupracovali

NUDM KLUBÍK A KLÍDEK

RC POHODA

Mgr. Barbora Konrády

Mgr. Helena Mošnová

Mgr. Lenka Košková

Mgr. Soňa Procházková

Bc. Věra Majzlanová

a lektorky pravidelného programu

PREVENTIVNÍ PROGRAMY
SPIRÁLA

PROBAČNÍ PROGRAM
PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

Bc. Klára Pittnerová

Mgr. Marian Levínský

Bc. Alena Chmelíková

Mgr. Helena Mošnová

Mgr. Barbora Konrády

Bc. Šárka Pelová

Mgr. Petra Körnerová

Mgr. Jaromír Rémiš

Mgr. Gabriela Macková

Bc. Milan Žalud

Bc. Tereza Marková

a externí lektoři

Bc. Jiří Klouček

Mgr. Ivana Dvorná Doleželová

Bc. Zdena Pajerová
Bc. Tereza Pirklová
Mgr. Petra Popelková
Bc. Petra Suchánková
Mgr. Anna Vašíčková

Mgr. Michal Klapal

Mgr. Agáta Havlíková

a děkujeme
všem dobrovolníkům!

Podařilo
se nám
v roce 2018

Osvětová kampaň #tobyloveskole
zaměřená na zvýšení povědomí o rizicích
a řešení šikany na školách a na podporu
našich Preventivních programů SPIRÁLA.
Rozjeli jsme nový program V POHODĚ
to zvládneme! – vzdělávací a podpůrné
aktivity pro zdravé fungování rodiny, které
měly velký úspěch u veřejnosti.
Od července jsme sloučili KLUBÍK a KLÍDEK,
který nově pomáhá dětem a dospívající
od 10 do 22 let.
Zafungovala nám náborová kampaň a náš
tým se rozrostl o 6 nových pracovníků.
Náš projekt na klub seniorů DŘEVĚNKA
uspěl a v lednu 2019 jsme otevřeli.

RODINNÉ
CENTRUM
POHODA
Podporujeme zdravé
fungování rodiny
Rodinám s dětmi nabízíme volnočasové
aktivity, odborné přednášky, rodinné
poradenství a veřejné akce.

200 účastníků pravidelného

Více jak
programu

131 účastníků na 9 vzdělávacích
akcích

9 akcí pro veřejnost
Realizace projektu
v POHODĚ to zvládneme!, který
se zaměřuje na zdravé fungování rodiny.

“

Do Pohody chodíme za novými kamarády,
novými zážitky, děláme věci, které běžně
doma nejdou.
Dcerky se zde naučily větší soběstačnosti,
lepší komunikaci s cizími lidmi a zdokonalily
své dovednosti.
Je to tu bezva.

”

Hana, účastnice programu

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KLUBÍK
Pomáháme dětem
neztratit se v dospívání
Do června 2018 poskytoval KLUBÍK
bezpečný prostor dětem od 8 do 13 let.
V červenci došlo k sloučení s klubem
KLÍDEK, nově je tento klub otevřen
pro děti a mladé lidi od 10 do 22 let.

33 dětí v KLUBÍKU
529 hodin přímé práce
560 případů poskytnuté pomoci

“

KLUBÍK je pro mě důležitý, protože jsem
tady poznala fajn lidi, např. pracovníky Terku
a Gabču atd. V KLUBÍKU jsem se naučila
nebýt na sebe hnusný a nemluvit sprostě,
nelhat svým kamarádům...
Kdyby KLUBÍK nebyl, tak bych byla smutná
a furt bych se nudila. Jsem ráda, že je
KLUBÍK i KLÍDEK
dívka, 13 let

”

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KLÍDEK
Pomáháme dětem
neztratit se v dospívání
Poskytujeme dětem a mladým lidem, kteří
jsou ohroženi rizikovými projevy chování,
pomoc a podporu v obtížných životních
situacích. V klubu i v ulicích snižujeme rizika
a nabízíme alternativy.

275 dětí a dospívajících v KLÍDKU
1468 hodin přímé práce, z toho 593
hodin v terénu

6092 případů poskytnuté pomoci
s dospíváním

“

KLÍDEK je pro mě důležitý,
protože jsou tam kamarádi a dal mi,
že můžu věřit lidem.
chlapec, 13 let

”

PREVENTIVNÍ
PROGRAMY
SPIRÁLA
Pomáháme školákům
čelit rizikům dospívání
Nabízíme radu, pomoc a konzultace
pedagogům, žákům a studentům i jejich
rodinným příslušníkům v oblasti projevů
rizikového chování. Přirozenou součástí
naší práce je podpora zdravého klimatu
třídy.

1089 žáků
51 tříd
12 škol
332 hodin práce

“

Myslím, že program je pro děti přínosný,
protože já nestíhám ve výuce tyto témata
s dětmi probírat.

”

třídní učitelka, 3. ročník

PROBAČNÍ PROGRAM
PRÁVO
PRO KAŽDÝ DEN
Vracíme život do
správných kolejí
Pracujeme s mladými lidmi, kteří se dostali
do střetu se zákonem. Posilujeme jejich
sociální dovednosti a zvyšujeme jejich
odpovědnost za vlastní chování. Program
je akreditován u Ministerstva spravedlnosti
ČR.

2 skupiny
10 účastníků
5 úspěšných absolventů

“

Naučil jsem se přemýšlet, první pomoc,
něco o zákonech o drogách a taky
jak se mám chovat.

”

účastník programu, 16 let

PRAXE
A STÁŽE
Umožňujeme studentům absolvovat odbornou praxi a pracovníkům z jiných organizací
nabízíme možnost profesních stáží.

8 praktikantů z UHK v NZDM KLUBÍK

“

Organizace praktikantům umožní náhled
do skutečné náplně práce v nízkoprahovém
zařízení. Důraz byl kladen více na praxi
než na teorii, což nám studentům dodá
více zkušeností, které potřebujeme.

a KLÍDEK

3 stážistky z organizací poskytujících

nízkoprahové služby

3 stážistky v PP SPIRÁLA
2 denní stáže pro 4 pracovnice

z organizací poskytujících nízkoprahové
služby v rámci projektu České asociace
streetwork

praktikantka, UHK

”

DĚKUJEME VŠEM
NAŠIM PARTNERŮM
A DÁRCŮM
Děkujeme všem, kdo se podíleli na realizaci
našich aktivit a programů v roce 2018 a podporovali nás finančně, radou, partnerstvím
či jakýmkoliv dalším způsobem. Zejména
chceme poděkovat za pomoc a podporu
institucím, orgánům veřej¬né 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

FIREMNÍ DÁRCI

Agropodnik a.s. Hradec Králové
Luboš Novotný a Marie Novotná
ATOM RAT s.r.o.
Vanda Faltýnková
BARA HK spol. s.r.o.
Bohuslav Šlechta

VÝZNAMNÍ PARTNEŘI
Lesy České republiky
Daniel Vlkanova

Královéhradecký kraj

T-MAPY spol. s r.o.
Milan Novotný

Město Hradec Králové

FIREMNÍ PARTNEŘI

Komise místní samosprávy Střed města

ELZA Předměřice, s.r.o.
Pavel Veselý

NADACE A NADAČNÍ FONDY

HK audit s.r.o.
Zdeněk Kuča

Nadační fond TESCO

Deva Nutrition a.s.
Petr Souček

Nadační fond Albert

HLAVNÍ FIREMNÍ PARTNEŘI
Fa RENE a.s.
Jiří a Michele Stašovi

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Jiří Seidler

STYLBAU, s.r.o.
Pavel Pohl a Pavel Šrůtek

EMADO Hradec Králové s.r.o.
Eva Duchoslavová a Pavel Mach
ERASPIS s.r.o.
Andrea Žemličková
Eurac Hradec s.r.o.
Tomáš Votruba
GARAMON s.r.o.
František Lahučký
Hornbach Baumarkt CS spol. s.r.o.
Miroslav Tenk
INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o
Jiří Fanta
INTERIER 3000 s.r.o.
Janette Podivinská
Ing. Jitka Vaníčková

LÉKÁRNY ipc
Martin Mašát a Dan Chládek

VIAMILK CZ družstvo
Pavel Lhoták

JTK agency spol. s r.o.
Tomáš Kalenský

VISUO
Martin Mařák

Královéhradecká provozní, a.s.
Jakub Hanzl a Veronika Bergrová

Yate s.r.o.
Jaroslav Záhora

Merida Hradec Králové, s.r.o.
Petr Hrobař

Zdravotní pojišťovna MV ČR
Miroslava Mourková

MF Servis s.r.o.
Jiří Veselý a Jaroslav Havíř

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

PANKREA s.r.o.
Leoš Patka

Olga Adamíra Čepelová

SINDLAR Group s.r.o.
Markéta Šindlarová
Smart Print s.r.o.
Petr Hendrych a Ivan Raud
TANO TECHNIK spol. s r.o.
Milan Laštůvka
TECHPROFI HK, s.r.o.
Václav Gadlina
TVARPAL s.r.o.
Ladislav Polách

Linda Čápová

Jitka Dospělová
Kateřina Jindrová
Pavel Jór
Michal Kunz
Michal Novotný
Tereza Petráčková
Michal Potůček
Michaela Špinová

Chcete se zapojit
a taky pomáhat?
Můžete!
Možností je několik!
	Podpořte nás darem!

Pomozte nám zlepšovat situaci
našich klientů. Jednorázovým
nebo pravidelným darem přímo
na našich webových stránkách
nebo prostřednictvím účtu číslo: 		
2000154498/2010.

Staňte se dobrovolníkem!

Můžete se zapojit činností, kterou 		
umíte, při organizaci akce nebo nám
pomoct s propagací.

Sdílejte a šiřte

informace o naší práci a snaze
utvářet zdravou společnost!

FINANCOVÁNÍ A STRUKTURA
ZDROJŮ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
V LETECH 2014–2018
(V KČ)

V roce 2018 jsme zrealizovali obdobný
počet programů jako v předcházejícím roce.
V roce 2018 jsme sloučili sociální služby.
Naplnili jsme plánovanou personální kapacitu a tím zároveň i rozpočet, protože mzdové
náklady činí i nadále více jak tři čtvrtě nákladů společnosti.
Rozpočet jsme i v roce 2018 zabezpečovali
z více zdrojů a jeho objem se zvýšil
na hranici 5,5 milionu Kč. Skladba rozpočtu
je srovnatelná s rokem 2017.
Z pohledu dlouhodobých potřeb společnosti
jsme převedli do roku 2019 více jak 0,5
milionu Kč, tím vznikla ztráta v roce 2018.

Příspěvky a dary od fyzických osob,
a zvláště od firemních partnerů tvoří
nadále neodmyslitelnou součást našeho
financování, bez kterého by nebylo možné
udržet současnou kvalitu poskytovaných
služeb.
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.

Výrok auditora

Auditorská společnost: ECO-Economic
& Commercial Office s.r.o. „Podle našeho
názoru účetní závěrka podává věrný
a poctivý obraz aktiv a pasiv obecně prospěšné společnosti PROSTOR PRO, o.p.s.
k 31. prosinci 2018 a nákladů, výnosů a
výsledku jejího hospodaření za rok končící
31. 12. 2018 je v souladu s českými a mezinárodními účetními předpisy bez výhrad.“

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

ROZVAHA 2018
(V TISÍCÍCH KČ)

Aktiva

Stav k 1. 1. 2018

Stav k 31. 12. 2018

19

19

Dlouhodobý hmotný majetek

204

204

Oprávky k dlouhodobému majetku

-223

-223

3

45

692

714

17

0

712

759

Dlouhodobý nehmotný majetek

Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva
Aktiva celkem

Pasiva

Stav k 1. 1. 2018

Stav k 31. 12. 2018

-282

13

Výsledek hospodaření

276

-246

Cizí zdroje

718

992

Pasiva celkem

712

759

Vlastní zdroje

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. Nově navazujeme kontakty
s dětmi a dospívajícími, kteří tráví svůj čas
v obchodních domech.
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 odkážeme na návazné služby. Preventivní programy
SPIRÁLA poskytují poradenskou činnost
formou e-poradny nebo telefonického
kontaktu pro rodiče dětí, jejichž dítě má

problémy ve školním prostředí. Rodinné
centrum POHODA se zaměřuje na zvyšování rodičovských kompetencí, poskytujeme
poradenství, vzdělávací a podpůrné aktivity
(psycholog, terapeut).

všeobecné, ale i selektivní. Zaměřujeme se
např. na téma závislostí, šikany, partnerství
a sexu, kriminality a trestní odpovědnosti,
apod.

V rámci poradenské činnosti: pořádání
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.)
Rodinné centrum nabízí přednášky zaměřené např. na výchovu dětí, komunikaci s
dítětem apod. V roce 2018 jsme realizovali
6 přednášek s cílem posílit rodičovské dovednosti v oblasti výchovy dětí (agresivní chování dítěte v kolektivu, porucha ADHD, atd.).

Zřizování a provoz zařízení sociálněvýchovné činnosti (§41 zákona č.
359/1999 Sb.)
Provozujeme 1 nízkoprahové zařízení NZDM
KLÍDEK pro děti a mladé lidi ve věku od 10
do 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
pro trávení volného času. Prostřednictvím
sociálních služeb jim poskytujeme pomoc
a podporu v obtížných životních situacích.

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 nebo šikany, bezpečí sociálních sítí
apod. V Preventivních programech SPIRÁLA se věnujeme prevenci na základních a
středních školách v Královéhradeckém kraji,
realizujeme programy primární prevence

Zřizování a provozování výchovněrekreačních táborů pro děti (§43 zákona
č. 359/1999 Sb.)
Tato činnost je pro nás nadstandardní
činností, kterou realizujeme nepravidelně,
dle finančních možností. V roce 2018 jsme
za finanční podpory NF Albert a Lesy ČR
uspořádali 3denní zážitkový pobyt pro
12 klientů, kde jsme se zaměřili především
na téma spolupráce.

Děkujeme za finanční dotace a partnerství těmto institucím

Poděkování patří našim hlavním 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

