
Výroční zpráva
za rok 2021
#PROSTOR PRO



Úvodní slovo

Během roku 2021 asi každý občan naší země pevně 
doufal, že je již covidová pandemie za námi a my 
se všichni vrátíme k normálnímu běžnému životu. 
Bohužel opak byl pravdou, a proto také v tomto  
roce jsme museli v osobním i pracovním životě  
s covidovou situací nadále žít. Zkrátka doba nelehká. 
Přesto jsme v této těžké době s kolegyněmi a kolegy 
naší milé organizace zaznamenali úspěchy,  
ze kterých mám osobně velkou radost. Spustili 
jsme web pro rodiče a učitele, a postavili se tak 
tváří v tvář šikaně. V Kostelci nad Orlicí jsme otevřeli 
nízkoprahový klub a dali tak místním dětem  
a teenagerům střechu nad hlavou a tolik důležitý 
bezpečný prostor. Pro děti a mladé lidi jsme již  
v 5 městech! K Hradci, Třebechovicím a Kostelci  
jsme přidali další dvě města: Českou Skalici a Úpici. 
Za pomocí do škol jsme s preventivním týmem 
vyjížděli až 3x denně, a navíc jsme pro ně připravili 
únikovou hru, zaměřenou na rizika sociálních sítí, 
závislosti na hrách a téma duševního zdraví. Díky 
evropskému projektu jsme intenzivně vyhledávali 
ohrožené teenagery na sociálních sítích a přímo 
v online prostředí jim pomáhali řešit jejich vážné 

potíže. A to jsme mimo jiné ještě nastartovali práci 
sociálních pracovníků přímo ve školách! Jsme tu 
stále i pro rodiny s dětmi a pro seniory. Mám velkou 
radost, že o náš seniorský klub je veliký zájem. Jsme 
tu pro ně, těší se za námi a díky nám se senioři spolu 
setkávají nejen u nás, ale dokonce si sami organizují 
společná setkání. Ano, je za námi mnoho dobrého 
a jsem za to všem kolegyním a kolegům nesmírně 
vděčen. Děkuji!

Děkuji především všem, kdo měli a mají sílu 
těžkostem dalšího covidového roku odolávat a vedle 
toho se stále radovat.

V příštím roce to bude na podzim 20 let mé práce 
v PROSTOR PRO, kde jsem si k těmto nemalým 
kulatinám nadělil pracovní odchod z organizace. 
Svůj odchod započnu roční rodičovskou dovolenou 
s dcerkou Malvínkou, na kterou se velmi těším. Naši 
neziskovku předávám skvělému kolegovi Markovi  
a jsem bytostně přesvědčen, že bude v dobrých 
rukou.

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.



Žijeme tu spolu 

NZDM KLÍDEK

Doprovázíme děti a mladé lidi dospíváním, aby 
přechod do dospělosti zvládli bez velkých pádů. 
Nabízíme každému bezpečný prostor pro řešení 
potíží a pro smysluplné trávení volného času. 
Jsme mladým lidem k dispozici nejen v klubu,  
ale i v ulicích města města a v mobilním klubu,  
a to bezplatně a anonymně.

                           #děti
   

#dospívající

Probační program 
PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN
Napravujeme opravdu velké problémy. Teenage-

rům, kteří se dostali do střetu se zákonem, vracíme 
život zpět do správných kolejí. Ve speciálním pro-

gramu s nimi posilujeme jejich sociální dovednosti 
a zvyšujeme jejich odpovědnost za vlastní chování. 
Pomáháme jim znovu nepřekračovat hranu zákona.

#dospívající

Program podpory rodin 
SLUNEČNICE
Poskytujeme kontinuální podporu rodinám v ob-

dobí od početí dítěte do jeho staršího věku. Naše 
služby jsou určené jak pro rodiny, které se nachá-

zejí v náročné životní situaci, tak i pro rodiny, které 
na sobě chtějí pracovat.

 #rodiče
  

#děti
  

#dospívající
 

Rodinné centrum POHODA

Nabízíme rodinám a dospělým aktivní a pestré 
trávení společného času. Poskytujeme prorodinné 
a volnočasové aktivity, prostor pro vzájemné setká-

vání a sdílení zkušeností. Jsme součástí sítě 
Místa přátelská rodině.

#děti
   

#rodiče
  

#dospělí

Preventivní programy 
SPIRÁLA

Pomáháme školákům přijít na to, jak bezpečně 
čelit rizikům dospívání. Učíme je spolu ve škole 
dobře vycházet. Trénujeme, jak předcházet šikaně, 
drogám, rizikovému sexuálnímu chování a dalším 
ohrožením. Zvyšujeme šance na to, že školáci 
nezůstanou na svoje potíže sami.

 #děti
  

#dospívající
  

#školy

#učitelé

Klub pro seniory 
DŘEVĚNKA
Pomáháme seniorům zůstat stále aktivní. Nabízí-
me jim příležitosti ke společnému setkávání a spo-
lu s tím i spoustu aktivit dle jejich vlastních přání a 
potřeb. Pořádáme přednášky, tvůrčí dílny, filmová 
odpoledne nebo debaty.

#senioři



Potíže mladých řešíme 
včas. Už v 5 městech 
kraje
Naším dlouhodobým cílem číslo 1 je rozvoj 
pomoci ohrožené mládeži v menších městech. 
V roce 2021 jsme díky terénní práci a pojízd-
nému klubu GARÁŽ pomohli dalším více než 
350 mladým lidem. Pro mnoho z nich to bylo 
poprvé, kdy jim někdo podal pomocnou ruku. 
S námi získali oporu, zastání a šanci svůj život 
zvládnout. 

Krok za krokem jsme dál systematicky budovali 

pevnou síť pomoci. Propojili jsme se s dalšími 
službami a partnery. Lobovali za to, aby se 
nízkoprahová pomoc stala důležitou součástí 
strategických plánů měst i Královéhradeckého 
kraje. Přímo v terénu jsme sledovali a objevovali 
skrytá rizika ohrožující mladé lidi. Spustili školní 
streetwork. Organizovali osvětu i akce pro místní 
komunity a postupně zvyšovali kapacitu a výkon 
našich služeb. Je to právě budoucnost, co ohro-

žené děti a dospívající díky našemu úsilí neztratí. 
Plán změny k lepšímu úspěšně pokračuje!

#klídek

děti a dospívající



400 přístupů měsíčně. 
Aplikace proti šikaně 
začala pomáhat.
Kdyby děti měly na čele psané, co je trápí, bylo 
by o tolik lehčí jim pomoci. Každý rok se v Čes-
ku setká se šikanou 150 000–300 000 školáků. 
Na epidemii ubližování jsou ale často krátcí 
rodiče i učitelé. Přitom právě oni jsou ti, kdo 
mohou šikanu zastavit. Proto jsme na podzim 
2021 spustili v ostrém provozu webovou aplika-
ci pro rodiče a učitele NEMÁ TO NA ČELE.

Web-appka vychází ze zkušeností a potřeb rodičů 
i učitelů, a proto jim dokáže jít naproti. NEMÁ TO 
NA ČELE maximálně podporuje zejména jejich 
vzájemnou spolupráci. Věříme, že se spuštěním 
projektu tak rodiče i učitelé skutečně pocítí, že 
na trable se šikanou už nejsou sami. Informační 
kampaň jsme zahájili na filmovém festivalu  
v Karlových Varech a od té doby o naší pomoci 
informovali např. Česká televize, Český rozhlas, 
CNN Prima NEWS nebo respektovaný webový 
portál Šance dětem.

#nematonacele

rodiče, učitelé, děti



Originální únikovka  
pomáhala školákům  
s prevencí

Dva roky uzavřených škol a výuka online.  
Omezení, která znemožnila dětem setkávání. 
Důsledek? Přesun dětství do světa sociálních 
sítí, online hraní a navrch nárůst duševních 
potíží. Poradit si s tím dětem loni pomohla 
preventivní úniková hra s detektivní zápletkou. 
Připravil ji náš tým prevence ve školách a užily 
si ji školáci ve dvou desítkách tříd.

Hra o kladech i záporech sociálních sítí pomohla 

dětem snáz pochopit, jak snadné je na internetu 
manipulovat s představami o realitě. Zároveň jim 
ukázala, jak vypadá a k čemu může vést kyberši-
kana nebo závislost na hraní her. Celým příběhem 
se prolínalo i téma duševního zdraví a nechyběly 
ani důležité informace o tom, kde hledat pomoc  
a na koho se obrátit, když děti něco trápí. Díky 
nám technologie a inovace nejen bavily, ale  
i pomáhaly.

#spirála

děti, dospívající a učitelé



Náš nový nízkopraháč  
v Kostelci hlásí „Plno!“
Po dvou letech terénní práce s mladými v ulicích 

Kostelce nad Orlicí jsme udělali další důležitý 
krok: v listopadu zahájil svou činnost místní 
„kamenný“ klub NZDM KLÍDEK. To znamená 

bezpečné a příjemné prostředí, kvalitní volný 
čas, ale především podporu a pomoc, když věci 
v životě dospívajících nejdou zrovna nejlíp.

Od té doby je klub stále plný a noví zájemci  

neustále přibývají. Dobře to ukazuje, že dospívající  
v menších městech takové místo pro neorganizo-

vaný volný čas potřebují. Zázemí v Komunitním 
centru nabízí také podmínky pro pomoc s přípra-

vou do školy, program šitý potřebám mladých  
na míru a vhodný prostor pro individuální řešení 
potíží dospívajících.

#klídek

děti a dospívající



Online v KLÍDKU  
pomohlo nově 217  
mladým lidem z celé ČR
Chytnout se záchranného kruhu nebylo nikdy 

snazší – stačilo jedno kliknutí. Tak snadné bylo 
loni dostat se k naší pomoci díky práci týmu  

Online v KLÍDKU. Na poradenském chatu jsme 
byli dostupní mladým lidem, ať už byli odkud-

koliv z Česka. Bez registrace, bez podezíravých 
nebo posměšných pohledů okolí, bezpečně, 
anonymně a samozřejmě zdarma.

Naše pátrání po ohrožených mladých lidech 
pomohlo během 647 hodin práce více než dvěma 
stovkám z nich. A co bylo nejčastějším tématem? 
Duševní potíže, sebepoškozování, sebevražedné 
tendence, potíže v rodině či s vrstevníky. Náš  
inovativní přístup tak přinesl pomoc dětem,  
kterým by jinak zůstala jakákoliv podpora nedo-

stupná. Projekt, který službu nastartoval, skončil.  
Ale naše práce na sítích díky podpoře dárců  
pokračuje!

#klídek

děti a dospívající



Nastartovali jsme 
streetwork 
ve školách
Sociální práce na školách je jasný trend.  

Covidová pandemie výrazně odhalila, jaké  
propasti zejí mezi žáky s dobrým zázemím  
a těmi, kteří takové štěstí v životě nemají.  
Tak se začala rodit první ze série spolupráce 
NZDM KLÍDEK se školami.

Pilotní spolupráci jsme zahájili v Úpici. Děti se  
na nás mohou obracet přímo tam. Pomáháme  
jim se školní přípravou i s řešením dalších potíží. 
Složité rodinné zázemí nebo náročná sociální  
situace dětem často berou naději ještě před 
vstupem do dospělosti. Přímo ve školách proto 
pracujeme na narovnání šancí dětí na šťastnější 
budoucnost. V roce 2022 v tom budeme pokračo-

vat i v dalších městech kraje.

#klídek

děti a dospívající



Zásadní téma prevence: 
duševní zdraví a vztahy

Na dva roky pandemie budou možná s největší 
trpkostí vzpomínat školáci. Tisíce z nich ztratily 

kontakt se vzděláváním, další desítky tisíc se 
potýkají s psychickými potížemi a mnoho z nich 
zažilo pocity ještě většího vyloučení než dopo-

sud. Návrat dětí do kolektivů a každodenního 
rytmu byl velice náročný. I proto do škol vyjíždě-

li až 3 naše týmy denně.

Úzkostné stavy, samota a odloučení, narušení 
vztahů – tohle všechno zkušenost pandemie  
u dětí znásobila a zhoršila. Často jsme proto při-
pomínali jim i učitelům, že můžeme být nemocní 
i duševně a že o sebe i o vztahy je třeba pečovat. 
Učili jsme děti, jak se o sebe postarat preventivně 
a jak rozeznat, že se se mnou něco děje.  
A nezapomněli jsme ani na to, jak na duševní  
„první pomoc“ a kde vyhledat odbornou podporu. 

#spirála

děti, dospívající a učitelé



POHODA streamovala  
a nabízela poradenství

Pandemie dlouhodobě uzavřela také služby 
rodinných center. Aby rodiče nepřišli o možnost 
kvalitně rozvíjet své děti a budovat sociální 
vztahy své i svých nejmenších, museli jsme najít 
nové cesty jejich podpory. Pravidelné živě  
streamované lekce a poradenství po telefonu  
se ukázaly jako dobré řešení. 

Právě rodinná centra poskytují rodičům cennou 
podporu ve formě kvalitního trávení volného času, 
možnosti sdílení, konzultací a samozřejmě také 
pestrého rozvoje dětí od miminek po předškoláky. 
Jarní Živáky z POHODY po dobu několika týdnů 
propojovaly cvičící rodiny a na dálku jim umož-
nily trávit čas aktivně a společně. Telefonické 
poradenství zaměřené na psychomotorický vývoj 
nejmenších zase pomohlo rodičům nezanedbat 
nic důležitého v časech, kdy lékaři měli plné ruce 
jiné práce.

#pohoda

děti, rodiče, dospělí



Zážitkový pobyt 
v duchu Pána prstenů
Také v roce 2021 jsme mohli díky podpoře 
našich dárců připravit pro klienty NZDM KLÍDEK 
důležitou nadstandardní aktivitu – zážitkový  
a rozvojový pobyt v přírodě. Tématem se stalo 
místo mladých v partě a touha po moci.  
Pomohl nám Tolkienův příběh. 

„Naši“ hrdinové si vyzkoušeli tvůrčí dovednosti,  
v akčnějších hrách prověřili nejen fyzičku, ale  
i týmovou spolupráci a u ohně a svíček se díky 
vyprávění vydali za dobrodružstvím, které je vedlo 
k zamyšlení: nad osobními hodnotami a tím, co 
jsme pro ně ochotni obětovat. Těch několik dnů, 
kdy se dotýkali vlastních hranic a občas je museli 
i překonávat, jim pomohlo posílit své vztahy  
a o něco lépe poznat sami sebe.

#klídek

děti a dospívající



PROSTOR PRO POINT: 

co všechno umí neziskovka

Když město ožilo Mezinárodním divadelním 
festivalem, byli jsme u toho. Připravili jsme pro 
návštěvníky PROSTOR PRO POINT se zajímavým 
programem a zároveň jim ukázali, co všechno 
pro komunitu dělá jedna místní neziskovka.

Zážitek, zábava, odpočinek a dobrý pocit – to 
všechno a k tomu informace o pomoci a podpoře, 
které v Hradci Králové lidem už dvě dekády nabí-
zíme. Graffiti exhibice neboli Křest sprejem mobil-
ního klubu GARÁŽ, malování na kameny, koncert, 
promítání dokumentu, preventivní fotokoutek, 
veřejné cvičení pro rodiče s dětmi, tvořivá dílnička 
hradeckých seniorů. Ukázali jsme PROSTOR PRO 
jako prospěšnou a o komunitu pečující organizaci, 
která tu je pro různé skupiny obyvatel, má zkuše-
nosti a usiluje o podporu všech, kdo stejně jako  
my chtějí pomáhat.

#prostorpro

děti, dospívající, rodiče, 
dospělí, senioři



PRO STREET JAM 

plný sportu, úspěchů 
a informací
V roce 2021 měla naše tradiční preventivní po-

uliční akce premiéru v Kostelci nad Orlicí. Místní 
skatepark na celé odpoledne ožil hudbou, tvoři-
vými workshopy, a především skvělými výkony 
místních mladých koloběžkařů, bikerů a skate-

rů. 44 soutěžících od 6 do 20 let, více než 250 
návštěvníků, silné sportovní emoce a dospělí  
s dětmi na jedné vlně!

Podpořit děti a mladé lidi v kvalitním a neriziko-
vém trávení volného času, nabídnout jim prostor 
se zapojit do příprav a dodat jim odvahu, aby 
ukázali sobě i svému okolí, co v nich je. To je 
skvělý způsob, jak předcházet potížím. Dospělí pro 
změnu viděli skatepark očima teenagerů – jako 
místo svobodného setkávání a práce na sobě,  
ne zašívárnu „flákačů“. My jsme přidali osvětu  
a informace o tom, jak funguje naše nízkoprahová 
pomoc, pokud se mladí lidé dostanou do obtížné 
životní situace. Veřejný prostor patřil všem a zářil 
pozitivní energií.

#klídek

děti a dospívající



DŘEVĚNKA propojila 
seniory. Online i offline
Covid? Pro mnoho seniorů nejen fyzické ohro-
žení, ale také nárůst depresí a duševních potíží. 
Podobně jako u teenagerů byla na vině sociální 
izolace. Propojování seniorů online i offline bylo 
proto v roce 2021 velkým tématem klubu pro 
seniory DŘEVĚNKA.

Zapojili jsme moderní technologie a naučili jsme 
seniory jak na ně. Byli jsme s nimi díky tomu  
v pravidelném a častém kontaktu, individuálně  
i hromadně. A dveře klubu jsme otevřeli hned jak  
to bylo bezpečné. Setkávat se, trávit spolu čas  
a sdílet pozitivní, radostné chvíle je i pro starší 
generaci nesmírně důležité. A oni nám tu energii 
s chutí vraceli – třeba jako dobrovolníci na našich 
veřejných akcích. I díky nim malšovická komunita 
PROSTOR PRO opět žije a září.

#dřevěnka

senioři



Lampionová slavnost 
pomohla rodinnému 
centru POHODA

Po roční covidové přestávce jsme opět pro Hra-

dečáky připravili lampionovou slavnost. Oblékli 
jsme ji do nového kabátu plného zářících světel 
a i tentokrát jsme na ní vyzvali místní komunitu 
k podpoře dobré věci: záchraně rodinného cent-
ra POHODA.

Rodinná setkání, rozsvěcení lucerniček, světelná 
show, klikatá lampionová stezka nebo plot plný 
přání. Také letos se malšovické rodiny mohly 
setkat a rozzářit spolu s námi svoji čtvrť. Lampi-
onová stezka spojovala místní a ti pak společný-
mi silami pomohli udržet své rodinné centrum. 
Nákupem benefičních lampionů pomohli POHODĚ 
zvládnout nesnadné covidové časy a daly tomuto 
místu setkávání, rozvoje a podpory šanci pokračo-
vat. Děkujeme!

#prostorpro

děti, rodiče, dospělí



SLUNEČNICE podpořila 
rodiče v nesnázích 
a preventivně  
vzdělávala
Řešit rodinné potíže s psychologem na telefonu 
či skypu, konzultovat je venku na „procházce“  
i se úspěšně vrátit ke klasickému poradenství  
v příjemném prostředí v našem centru – to 
zvládl program podpory rodin SLUNEČNICE a 
přidal k tomu i slušnou nálož vzdělávání rodičů 
na přednáškách. 

Pomáhali jsme při krizích, dlouhodobých potížích 
a významně se zaměřili i na prevenci, aby rodiny 
dobře prospívaly a dokázaly si poradit samy. Díky 
dárcovské podpoře jsme loni mohli kromě krátko-

dobé první pomoci nabídnout vybraným rodinám  
i dlouhodobější psychologickou podporu při řešení 
jejich nesnází. Rodiče i děti tak měli ještě větší 
šanci své potíže opravdu zvládnout.

#slunečnice

rodiče



Pomoc mladým, kteří 
spadli za hranu zákona

Náš program práce s mladými lidmi, kteří vyjeli 
z kolejí zodpovědného života, jim i tentokrát dal 
dobrou šanci vrátit své příběhy k normálu.

Agrese, násilí mezi vrstevníky i v partě, návyko-
vé látky. To byly hlavní problémy, která dostaly 
8 mladých lidí až za hranu zákona. Celý podzim 
jsme s nimi proto pracovali na tom, aby našli 
cestu zpátky a „nezvorali“ si život hned na prahu 
dospělosti. Recidiva klientů našeho probačního 
programu je dlouhodobě nízká. Věříme, že se to 
potvrdí i tentokrát.

#právo pro každý den

dospívající



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. Pracovní-
ci aktivně vyhledávají cílovou skupinu, které následně 
poskytují dle jejich potřeby konkrétní sociální služby 
a o službách informují. Služby jsou poskytovány 2–5 
dnů v týdnu ve vytipovaných „rizikových“ lokalitách a 
různých obcích KHK. V roce 2021 jsme naši působ-
nost posunuli do České Skalice a Úpice. V roce 2021 
se nám podařilo ve všech lokalitách oslovit téměř 800 
dětí a dospívajících, a to i přes pokračující pandemii 
koronaviru. V roce 2021 jsme navíc díky evropskému 
projektu v praxi ověřovali novou formu pomoci – onli-
ne terénní práci na sociálních sítích, kde jsme vyhle-
dávali a aktivně oslovovali děti, dospívající a mladé 
lidi ve věku od 10 do 26 let věku, kteří na sítích sdíleli 
svoji obtížnou situaci nebo se chovali nevhodným 
způsobem. Těm jsme pak nabízeli formu chatového 
poradenství a preventivní obsah našich sítí. Podařilo 
se nám oslovit více než 200 dětí a dospívajících z celé 
ČR (nejvíce z KHK).

• Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných 
problémů souvisejících s péčí o dítě (§11 odst.  
1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb.)

V nízkoprahovém programu se na nás rodiče obrací 
ojediněle, nicméně s rozšířením služby do obcí KHK, 
kde často jiné služby nejsou, obrací se na nás rodiče 
našich klientů tady. V loňském roce jsme takto na ná-
vazné služby odkazovali 4 rodiče. Preventivní progra-
my SPIRÁLA poskytují poradenskou činnost formou 
e-poradny nebo telefonického kontaktu pro rodiče 
dětí, jejichž dítě má problémy ve školním prostředí.  
V roce 2021 jsme propagovali webovou aplikaci 
NEMÁ TO NA ČELE, kterou jsme vyvinuli a skrze  
ni nabízíme pomoc a podporu rodičům i učitelům  
v tématu šikany – tu využívají anonymně, zájem  
o tuto podporu vidíme pouze z přístupů na web.  
V programu podpory rodin SLUNEČNICE se zamě-
řujeme na pomoc ohroženým rodinám. Za rok 2021 
jsme poskytli 28 psychologických osobních konzul-
tací. Rodiče také využívaly i naši telefonickou Covid 
linku, celkem proběhlo 21 konzultací.

• Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek  
a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociál-
ních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě  
a jeho výchovu (§11 odst. 1 písm. c) zákona  
č. 359/1999 Sb.)

V roce 2021 jsme se zaměřili konkrétně na témata 
vztahující se k podpoře a rozvíjení rodičovských 
kompetencí. Celkem jsme rodičům nabídli 17 besed/
přednášek. V rámci besed a přednášek jsme podpořili 
294 rodičů, z toho 8 přednášek probíhalo on-line.



• 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 – v posledním roce se velmi často 
objevuje téma duševních potíží, a to v podobě úzkostí, 
depresivních stavů, obav a strachů ze samoty apod. 
Tyto projevy jsou někdy doprovázeny i různými for-
mami sebepoškozování. S tématy pracujeme preven-
tivně na klubu i v terénu, začali jsme natáčet preven-
tivní videa na sociální sítě. Kromě duševního zdraví 
vedeme diskuze týkající se rodinných a vrstevnických 
vztahů, experimentování s návykovými látkami nebo 
agresivního chování ve vrstevnických skupinách.  
V Preventivních programech SPIRÁLA se věnujeme 
prevenci na základních a středních školách v Králo-
véhradeckém kraji, realizujeme programy primární 
prevence všeobecné, ale i selektivní. Zaměřujeme se 
např. na téma: závislostí, šikany, partnerství a sexu, 
kriminality a trestní odpovědnosti, mediální gramot-
nosti či duševního zdraví. V roce 2021 jsme  
i přes další nepříznivý vývoj epidemiologické situace 
spolupracovali celkově se 13 základními a 7 středními 
školami, celkově s 90 kolektivy, bylo zapojeno 1806 
žáků, lektoři celkově s kolektivy pracovali 475 hodin  
a provedli 2883 kontaktů. Nově mohly školy využít při 
distanční výuce online preventivní setkání. Tato online 
preventivní setkání probíhala přes různé platformy: 
MS Teams, Zoom, Google Meet, Google Classroom.  
V online prostřední proběhlo celkem 20 realizací.  
Po znovuotevření škol v květnu 2021 jsme se vrátili  
k prezenčním setkáním.

• Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné 
činnosti (§41 zákona č. 359/1999 Sb.)

Provozujeme 1 nízkoprahové zařízení NZDM KLÍDEK, 
celkem v 5 lokalitách pro děti a mladé lidi ve věku 
6–22 let. NZDM funguje po celý rok, v Hradci Králové 
5 dní v týdnu, v dalších obcích KHK 2 dny v týdnu. 
Pracujeme formou ambulantní a terénní. V NZDM 
nabízíme dětem a mladým lidem ohroženým riziko-
vými projevy chování 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 
788 dětí a mladých lidí z lokalit Hradec Králové (425), 
Třebechovice pod Orebem (104), Kostelec nad Orlicí 
(95), Česká Skalice (77) a Úpice (87).

• 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 2021 jsme za finanční podpory NF Albert 
uspořádali čtyřdenní zážitkový pobyt pro 11 klientů  
v Malé Úpě, kde jsme se zaměřili především na téma 
spolupráce ve skupině a překonávání sama sebe  
v náročných situacích.



Naše práce 
v číslech

Preventivní programy SPIRÁLA

1.806 školáků

90 tříd

475 hodin přímé práce

NZDM KLÍDEK

788 dětí a dospívajícíh

11.328 poskytnutých služeb

2.660  hodin přímé práce

ONLINE V KLÍDKU

217 dětí a dospívajícíh

1.832 poskytnutých služeb

648  hodin přímé práce

Rodinné centrum POHODA

258 dospělých 

210 dětí 

238 odcvičených hodin 

5 online lekcí pro 35 maminek a 45 dětí 

15 pravidelných programů 

Program podpory rodin SLUNEČNICE

17 přednášek – 294 účastníků 

12 rodin v poradně – 28 konzultací s psychologem 

21 online konzultací pro rodiče na „covidové“ lince 

2 podpůrné skupinky pro 36 maminek s dětmi

Probační program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

8 dospívajících účastníků

8 úspěšných absolventů

Klub pro seniory DŘEVĚNKA

25 stálých členů

21 setkání

12 online setkání



Finanční zpráva 
V roce 2021 jsme zrealizovali obdobný počet progra-
mů jako v předcházejícím roce. 

Rozpočet zabezpečujeme z více zdrojů a jeho objem 
se přiblížil k hranici 9 mil. Kč. Skladba rozpočtu  
je srovnatelná s rokem 2020.

Příspěvky a dary od fyzických osob, a zvláště od 
firemních partnerů tvoří nadále neodmyslitelnou sou-

část našeho financování, bez kterého by nebylo mož-

né udržet současnou kvalitu poskytovaných služeb.

V roce 2021 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 do 31. 12. 2021 vedl 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 nezávislé-
mu auditu účetní závěrky. Audit zpracovala auditor-
ská společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o. Zpráva 
nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výroč-
ní zprávy je nedílnou součástí této výroční zprávy.

Výrok auditora
„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný  
a poctivý obraz aktiv a pasiv obecně prospěšné spo-
lečnosti PROSTOR PRO, o.p.s. k 31. prosinci 2021  
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření  
za rok končící 31. 12. 2021 je v souladu s českými  
a mezinárodními účetními předpisy bez výhrad.“

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V LETECH 2014-2021 (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
2020 6 936 882 6 908 457 28 425
2021 8 975 355 8 974 479 876

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ZA ROK 2021 V POROVNÁNÍ S ROKEM 2019 A 2020 (V TISÍCÍCH KČ)

Rok 2019 2020 2021
Spotřeba materiálu + energie 397 376 474
Služby 1442 1051 1210
Osobní náklady 4614 5384 7112
Ostatní náklady 864 97 178
Náklady celkem 6523 6908 8974
Tržby vlastní výkony 346 213 479
Přijaté příspěvky, dary, nadace 1250 951 973
Provozní dotace 4810 5712 7444
Ostatní výnosy 41 60 79
Výnosy celkem 6447 6936 8975
Hospodářský výsledek -76 28 1

ROZVAHA 2021 (V TISÍCÍCH KČ)

Aktiva Stav k 
1. 1. 2021

Stav k 
31. 12. 2021 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek 230 230
Oprávky k dlouhodobému majetku -120 -175
Pohledávky 40 63
Krátkodobý finanční majetek 686 665
Jiná aktiva 0 3
Aktiva celkem 836 786

Pasiva Stav k 
1. 1. 2021

Stav k 
31. 12. 2021 

Vlastní zdroje -330 -333
Výsledek hospodaření 28 1
Cizí zdroje 1138 1118
Pasiva celkem 836 786

NÁKLADY A VÝNOSY 2020 (V TISÍCÍCH KČ)

NÁKLADY 2021 v tis. Kč

  materiál + energie 474
  služby + ostatní 1388
  osobní náklady 7112

VÝNOSY 2021 v tis. Kč

  vlastní výnosy + ostatní 558
  příspěvky + dary + nadace 973
  provozní dotace 7444

5%

16% 79%

6%

11% 83%



Tým PROSTOR PRO 
v roce 2021

Zakladatelé
Ing. Alena Kopicová
Ing. Pavel Lipovský
David Petr

Správní rada
Předseda Ing. Pavel Lipovský
Členka Mgr. Helena Mošnová

Dozorčí rada
Předsedkyně Ing. Michaela Špinová
člen Mgr. Michal Klapal
členka Bc. Gabriela Lepková, DiS.
 
Ředitel (statutární orgán) organizace
David Petr

NZDM KLÍDEK
Bc. Gabriela Lepková, DiS. – vedoucí programu
Mgr. Andrea Hartmanová
Bc. Eva Hejcmanová
Bc. David Hladík
Ing. Václav Chytil (do 01/2021)
Mgr. Karolína Míková
Bc. Pavel Novák (od 05/2021 do 08/2021)
Mgr. Klára Pittnerová
Mgr. Kateřina Podlipná (do 01/2021)
Bc. Markéta Schejbalová (od 02/2021)
Mgr. Nicola Skalická
Bc. Jakub Vančura (od 01/2021)
Mgr. Liya Ubilava (od 10/2021)
MgA. Petr Vrběcký (od 05/2021)

Preventivní programy SPIRÁLA
Mgr. Veronika Dolečková – vedoucí programu
Mgr. Petra Popelková – vedoucí programu (do 01/2021)
Mgr. Klára Pittnerová
Mgr. Aleš Mentberger (do 12/2021)

Probační program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN
Bc. Gabriela Lepková, DiS. – vedoucí programu

Program podpory rodin SLUNEČNICE
Bc. Gabriela Krásná, DiS. – koordinátorka programu

Rodinné centrum POHODA
Mgr. Natálie Marešová – koordinátorka programu (od 05/2021)
Adéla Břeštovská – koordinátorka programu (do 05/2021)

Klub pro seniory DŘEVĚNKA
Adéla Břeštovská – koordinátorka programu

Zázemí
Simona Lulková – finanční manažerka (od 09/2021)
Adéla Břeštovská – asistentka ředitele, provozní manažerka
Veronika Fertő – projektová manažerka
Mgr. Marek Nagy, Ph.D. – fundraising/PR a komunikace
Jiří Dvořák – úklid

Externí spolupráce
Bc. Petr Bartoníček, finanční řízení a účetnictví
a dalších 40 odborných spolupracovníků a lektorů



Děkujeme všem našim 
partnerům a dárcům
Děkujeme všem, kdo se podíleli na realizaci našich 
aktivit a programů v roce 2021 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
Královéhradecký kraj
Statutární město Hradec Králové
Město Kostelec nad Orlicí
Město Česká Skalice
Město Třebechovice pod Orebem
Město Úpice
Evropský sociální fond 
– Operační program Zaměstnanost

Nadace a nadační fondy
Nadační fond ALBERT
Nadace ŠKODA AUTO, a.s.
Nadační fond Tesco

Hlavní firemní partneři
AMADEUS Real Estate, a.s.
FaRENE, a.s.
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Významní partneři
T-MAPY spol. s r.o.
Turck, s.r.o.

Firemní partneři
Doktor Důlek s.r.o.
Eurac Hradec s.r.o.
HK Audit s.r.o.
KPMG Česká republika, s.r.o.
Marius Pedersen a.s.
Merida Hradec Králové, s.r.o.
Quadient Technologies Czech s.r.o.
STYLBAU, s.r.o.
V-Grip s.r.o.
VIAMILK CZ družstvo
Zemědělské družstvo Všestary

Firemní dárci
Agropodnik a.s. Hradec Králové
ALTER, s.r.o.
ATOM RAT s.r.o.
ELZA Předměřice, s.r.o.
EMADO Hradec Králové s.r.o.
ERASPIS s.r.o.
Federal-Mogul Friction Products a.s.
INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o.
Ing. Jitka Vaníčková
JTK agency spol. s r.o.
J4 s.r.o.
Královéhradecká provozní, a.s.
ŠINDLAR s.r.o.
STATEK KYDLINOV s.r.o.
TANO TECHNIK spol. s r.o.
TECHOPROFI HK, s.r.o.
Yate s.r.o.
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky

Individuální dárci
Ivana Balcarová
Jitka Čechurová
Olga Adamíra Čepelová
Eva Doušová
Petr Fořt
Eva Hanušová
Miloš Haták
Luděk Holoubek
Eliška Holubcová
Andrea Jašíčková
Pavel Jór
Michal Klapal
Jan Krejča
Dita Krejčí
Antonie Nagyová
Michal Novotný
Michal Potůček
Jan Smejkal
Michaela Špinová
Vojtěch Vavřín
Jitka Zatloukalová 
Petra Zemanská

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

Prosíme, pomáhejte s námi. 
Podpořte naši práci darem. 

Podrobnosti najdete zde 
www.prostorpro.cz/darujte



Děkujeme za provozní dotace a finanční dary těmto institucím a nadacím

Poděkování patří našim hlavním a významným firemním partnerům

Your Global Automation Partner

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

Evropská unie
Evropský sociální fond

Město 
Česká Skalice

Město
Úpice

Město 
Třebechovice 
pod Orebem

Město 
Kostelec nad Orlicí


