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Proč podporujete naši 
neziskovou organizaci?

Vaše projekty, které j
sou zaměřeny na děti a rodinu

, 

se nám líbí. Pořádáte zajímavé veřejné akce. Podp
oruje-

me Vás také především
 proto, že Vaše sídlo j

e v Hradci 

Králové, stejně jako t
o naše a řídíme se heslem: „Musí-

me si pomáhat!“ Co se Vám líbí na činnosti naší o
rgani-

zace? Líbí se nám, že činnost Vaší orga
nizace je zamě-

řena na rodiny s dětm
i, případně na děti, kt

eré, co se 

týká rodiny a péče, st
rádají. Podporujete rod

iny, což je 

v dnešní těžké době v
elmi důležité. Poskytujete

 odbor-

nou pomoc v různých životních
 situacích. 

Vedení Fa RENE a.s.
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NÍZKOPRAHOVÉ 
PROGRAMY

Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež KLUBÍK

Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež KLÍDEK

PREVENTIVNÍ 
PROGRAMY

Preventivní programy 

SPIRÁLA

Probační program 

PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

PRORODINNÉ 
PROGRAMY

Rodinné centrum 

POHODA

Náhradní rodinná 

péče PECKA

NAŠE PROGRAMY / AKCE A AKTIVITY PRO VEŘEJNOST 
PŘEHLED

PROKARIÉRNÍ 
PROGRAMY

Odborné praxe a stáže

AKCE A AKTIVITY 
PRO VEŘEJNOST

Akce pro veřejnost

Sportovní hřiště PLÁCEK

Vzdělávací a komunitní místnost

Vzděláváme!

Dobrovolníci, zapojte se!



Jsme lidé se zodpovědným přístupem nabízející tvůrčí prostor 

pro rozvoj osobních schopností, dovedností a mezilidských vztahů.

Poskytujeme odbornou pomoc a podporu při hledání cest z obtíž-

ných životních situací a vytváříme příležitosti pro změnu. Podporu-

jeme zdravé fungování komunity, rodiny i jednotlivců.

KDO JSME 

PROČ JSME ZDE



NAŠE HODNOTY
HODNOTY, NA NICHŽ JE ZALOŽENA NAŠE PRÁCE:

ZODPOVĚDNOST

Jsme zodpovědní sami k sobě 

i k druhým; přijímáme svou míru 

odpovědnosti a očekáváme ji také 

od druhých; chováme se takovým 

způsobem, aby se na nás druzí 

mohli spolehnout.

RESPEKT

Vycházíme ze vzájemného 

uznání a pochopení, respektujeme 

hranice druhých a srozumitelně 

formulujeme hranice našich služeb 

i osobní hranice.

OTEVŘENOST

Jsme otevřeni novým věcem, 

jsme otevřeni spolupráci; jednáme 

na rovinu, transparentně; zejména 

v jednání s klienty je pro nás 

důležitá opravdovost.

PROFESIONALITA

Tým sestavujeme tak, aby jeho 

složení odpovídalo složení týmu 

profesionální organizace a splňovalo 

nároky vyplývající z legislativních 

norem; propojujeme odbornost 

a lidský přístup.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Ke každému klientovi přistupujeme 

individuálně a umíme reagovat 

na jeho aktuální potřeby 

a životní situaci.



We are PROSTOR PRO, a non-profi t organization from the city 

of Hradec Králové. We are people who responsibly offer creative 

space for the development of personal abilities, skills and interper-

sonal relationships.

We provide professional help and support in diffi cult life situations 

and create possibilities for change. We support good functioning 

of communities, families and individuals.

WHO WE ARE

WHY WE ARE HERE



OUR VALUES
VALUES ON WHICH OUR WORK IS BASED:

RESPONSIBILITY

We are responsible to ourselves 

and to the others. We accept own 

responsibility and we expect the same 

from others. We behave in such 

a way that others can rely on us.

RESPECT

We have respect for ourselves 

and for others. We set appropriate 

boundaries which respect the limits 

of individual and the services 

we provide.

OPENNESS

We are open to new ideas, we are 

open to cooperation. We act frankly 

and transparently. Honesty and 

sincerity are important to us 

especially in dealing 

with clients.

PROFESSIONALISM

The team is put together so that its 

composition corresponds to a pro-

fessional organization meeting the 

requirements resulting from legislative 

rules. We connect professionalism 

and human approach.

INDIVIDUAL APPROACH

We provide individual approach 

to each client and we respond 

to their particular needs and life 

situations.



HISTORIE

2000

2003

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 - 2007
V červnu 2003 jsme otevřeli Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež KLÍDEK. Z řemeslné sféry jsme odstoupili, přejmenovali 

se na občanské sdružení PROSTOR PRO. Soustředili jsme se 

na realizaci sociálních programů a na akce pro veřejnost. 

V září 2005 jsme otevřeli Mateřský klub POHODA pro maminky 

na mateřské dovolené. Na jaře 2006 jsme začali s Terénním 

programem STREET poskytovat služby mladým lidem přímo 

na ulici. V roce 2007 jsme pořádali čtyři veřejné akce.



2008

2013

2008 - 2012
Na podzim 2008 jsme otevřeli Multifunkční hřiště PLÁCEK. Na konci roku 2009 

jsme zahájili Preventivní programy SPIRÁLA a uskutečnili přípravnou fázi pro 

Probační program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN. V roce 2010 jsme rozšířili nabídku 

preventivních programů v Hradci Králové a v probačním programu jsme zreali-

zovali dva tříměsíční běhy. Pro veřejnost, dárce a příznivce jsme připravili první 

Benefi ční večer v Divadle Drak s aukcí uměleckých předmětů. V roce 2011 jsme 

rozšířili působnost Preventivních programů SPIRÁLA na území Královéhradecké-

ho kraje a NZDM KLÍDEK se stal akreditovaným pracovištěm Univerzity Hradec 

Králové. Na podzim 2011 jsme Mateřské centrum POHODA přejmenovali 

na Rodinné centrum POHODA. V říjnu 2011 jsme založili obecně prospěšnou 

společnost LÁVKA se záměrem zahájit sociální podnikání. V roce 2011 jsme 

pořádali již 7 veřejných akcí. V roce 2012 jsme sloučili Terénní program STREET 

s NZDM KLÍDEK a otevřeli nový prostor NZDM KLUBÍK. Rozšířili jsme aktivity 

Rodinného centra POHODA: program cílíme na rodiny s dětmi a pořádáme pro 

ně veřejné akce. Zahájili jsme mezinárodní spolupráci se Slovenskem a Srbskem 

v mezinárodním projektu Nultý ročník v pracovním životě.

2013
NZDM KLÍDEK je tu 10 let. V Rodinném centru POHODA nabí-

zíme dopolední i odpolední program a veřejné akce pro rodiny 

s dětmi rozšiřujeme o vzdělávání. Prorodinné programy jsme doplni-

li o Náhradní rodinnou péči PECKA, kde pomáháme pěstounským 

rodinám. Na Open Air Programu Divadla evropských regionů nabí-

zíme prorodinné aktivity. V projektu Nultý ročník v pracovním životě 

efektivně pomáháme mladým absolventům uplatnit se na trhu práce. 

Na závěr roku jsme se transformovali na obecně prospěšnou společ-

nost a získáváme do vlastnictví budovu v Malšovicích. Vedle čtvrtého 

Benefi čního večera v Divadle Drak pořádáme v Malšovicích první 

Vánoční jarmark.



2014

2015

2014
Vedle veřejných akcí realizujeme také aktivity pro veřejnost (DOBROVOLNÍCI, 

ZAPOJTE SE!, Vzděláváme!). Navíc rekonstruujeme přilehlý dvorek u naší budovy 

a upravujeme staré místnosti, kde jsme pro veřejnost vytvořili příjemný prostor 

pro setkávání (Vzdělávací a komunitní místnost). Promítáme fi lmy z festivalu doku-

mentárních fi lmů Jeden svět. Absolvujeme pracovní cestu do Srbska, kde prezen-

tujeme naše výsledky v mezinárodním projektu Nultý ročník v pracovním životě, 

spolu se Slovenskem a Srbskem a dále naše výsledky prezentujeme na konferenci 

na hradeckém Úřadu práce. Získáváme důležitou certifi kaci pro naše Preventivní 

programy SPIRÁLA. Realizujeme sbírkovou akci pro pražský dobročinný obchod 

Restart shop a vyhráváme první místo v této sbírkové soutěži  - fi nanční odměnu 

na zážitkový pobyt pro děti z NZDM KUBÍK a KLÍDEK. Zahajujeme kroky k rea-

lizaci výstavby nové budovy: zadáváme vypracování návrhu na vzhled budovy. 

Pátý Benefi ční večer PROSTOR PRO má dvě nej: nejmenší návštěvnost a naopak 

nejvyšší fi nanční zisk pro NZDM KLUBÍK.

2015
Rodinné centrum POHODA nabízí po celý rok jednorázové a pravidelné aktivity pro děti, 

dospělé a pro rodiny s dětmi, vzdělávání v oblasti výchovy a rodičovství a pořádá veřej-

né akce. Promítáme další čtyři fi lmy z festivalu dokumentárních fi lmů Jeden svět. Pořádáme 

druhý ročník Sbírkové akce pro Restart shop. Využíváme tří krásných videospotů „Hledáme 

rodiče.cz“ k propagaci náborů pěstounských rodin a promítáme je v Bio Central. Přivíta-

li jsme u nás opět šikovné fi remní dobrovolníky, kteří nám pomáhají s důležitými pracemi 

v organizaci. Po celé letní prázdniny pořádá partnerská organizace Děti sportu v našem 

sídle týdenní příměstské tábory. Během prázdnin zahajujeme v programu NZDM KLÍDEK 

večerní formu terénní práce, zaměřenou na mladé lidi v ulicích našeho města ve večer-

ních hodinách. S příchodem nového školního roku realizujeme adaptační programy pro 

základní a střední školy, pro třídy, které fungují v novém kolektivu. S pěstounskými rodinami 

a dětmi absolvujeme vzdělávací a víkendové pobyty. Po rekonstrukci dvorku a vybudování 

Vzdělávací a komunitní místnosti revitalizujeme zahradu. Na lampionovém průvodu jsme 

zaznamenali rekordní účast: přibližně 400 návštěvníků. Vyjma benefi čního večera realizuje-

me všechny naplánované veřejné akce.





ZAKLADATELÉ
Ing. Alena Kopicová

Ing. Pavel Lipovský

David Petr

SPRÁVNÍ RADA
předseda Ing. Pavel Lipovský

členka Ing. Alena Kopicová

členka Mgr. Helena Mošnová

DOZORČÍ RADA
předsedkyně Ing. Michaela Špinová

člen Mgr. Michal Klapal

členka Bc. Gabriela Lepková, DiS.

LIDÉ V ORGANIZACI
STATUTÁRNÍ ORGÁN, ZAKLADATELÉ, ČLENOVÉ

ŘEDITEL / STATUTÁRNÍ ORGÁN
David Petr



ŘEDITEL ORGANIZACE
David Petr 

FINANČNÍ MANAŽER
Bc. Petr Bartoníček (do 11/2015)

FIREMNÍ FUNDRAISERKA
Ing. Jitka Mikulková 

PRACOVNÍK/PRACOVNICE PR
Ing. Stanislav Rojík (do 6/2015)

Mgr. Markéta Rudyšová (od 6/2015)

ASISTENTKA
Adéla Břeštovská

VEDOUCÍ NÍZKOPRAHOVÝCH PROGRAMŮ
Bc. Gabriela Lepková, DiS. 

VEDOUCÍ PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ
Bc. Gabriela Lepková, DiS. 

VEDOUCÍ PRORODINNÝCH PROGRAMŮ
Martina Novotná, DiS.

KOORDINÁTORKA PROBAČNÍHO 
PROGRAMU PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN
Bc. Petra Popelková

KOORDINÁTORKA 
SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ PLÁCEK
Mgr. Lenka Veselá

KOORDINÁTORKA 
ODBORNÝCH PRAXÍ A STÁŽÍ
Mgr. Lucie Zídková

KOORDINÁTORKA DOBROVOLNÍKŮ
Mgr. Nikola Jelínková

TÝM NZDM KLUBÍK a NZDM KLÍDEK
Bc. Kateřina Frumertová (od 03/2015)

Bc. Barbora Konrády

Bc. Gabriela Lepková, DiS.

Mgr. Eva Mecnerová (do 02/2015)

Mgr. Johana Neupauerová (do 08/2015)

Bc. Petra Suchánková (od 02/2015)

Mgr. Lukáš Tříska (do 02/2015)

Bc. Pavel Vávra (do 01/2015)

Mgr. Lenka Veselá

Mgr. Lucie Zídková

TÝM PREVENTIVNÍ PROGRAMY SPIRÁLA
Bc. Gabriela Lepková, DiS.

Bc. Petra Popelková

TÝM RODINNÉ CENTRUM POHODA
Adéla Břeštovská

Mgr. Michaela Nová

Martina Novotná, DiS.

TÝM NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE PECKA
Mgr. Nikola Jelínková

Martina Novotná, DiS.

VEŘEJNÉ AKCE KOORDINOVALY
Bc. Barbora Konrády

Mgr. Michaela Nová

Mgr. Lenka Veselá

LIDÉ V ORGANIZACI
PRACOVNÍCI



PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
(NZDM KLUBÍK, NZDM KLÍDEK)
Bc. Marie Brichová

Dan Dostál

Bc. Anna Lobotková

Kateřina Šimková

Jakub Štěpánek

Mgr. Lukáš Tříska

PREVENTIVNÍ PROGRAMY SPIRÁLA
Milena Altmannová, DiS.

Bc. Marie Brichová

Mgr. Ivana Dvorná Doleželová

Mgr. et. Mgr. Radka Hnyková

Bc. Alena Chmelíková

Mgr. Jana Klementová

Mgr. Hana Kmochová

Bc. Barbora Konrády

Bc. Tereza Marková

Mgr. Gabriela Nerudová

Mgr. Magdaléna Olívková

Bc. Petra Popelková

PhDr. Sabina Slavíčková

Bc. Lucie Šmídová

Mgr. Lenka Veselá

Mgr. Lucie Zídková

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE PECKA
Dr. Roman Binder

Bc. Kateřina Frumertová

Mgr. Martina Gilarová

Mgr. Petr Hammerlindl

Mgr. Eva Hanušová

Mgr. Marcela Kašparová

PhDr. Ladislava Kříšťanová

Mgr. Monika Semerádová

Mgr. Svatava Šimůnková

Mgr. Lukáš Tříska

RODINNÉ CENTRUM POHODA
Mgr. Nikola Jelínková

Bc. Barbara Kubíčková

Mgr. Natálie Marešová

Růžena Sládečková

Olga Štulírová

Aneta Vávrová

Mgr. Blanka Věcková

Ladislava Weisová

EXTERNÍ ODBORNÍ SPOLUPRACOVNÍCI A LEKTOŘI 



Michaela Brendlová

Daniela Černíková

Karolína Daoudová

Markéta Faltová 

Zuzana Chalupová

Monika Kolmanová (Heczková)

Tomáš Konrády

Ondřej Koupil

Petra Körnerová 

Renáta Menclová

Zuzana Pelcová 

Adéla Poloprudská 

Ludmila Redererová

Marie Šedivková 

Kateřina Šimková 

Jakub Štěpánek 

Alena Trojanová

Martina Wetterová

FIREMNÍ DOBROVOLNÍCI

Děkujeme všem našim fi remním dobrovolníkům. Jejich pomoc 

je pro nás důležitá, a je také velmi pestrá – pomáhali nám napří-

klad při přípravách rekonstrukce několika místností, při revitalizaci 

zahrady, s přípravou několika veřejných akcí nebo s potřebnou 

inventurou naší „fi remní knihovny“. Poděkování směřujeme i k sa-

motným společnostem, které své zaměstnance z celé ČR uvolnily 

pro práci v naší organizaci a přispěly tím k navázání pozitivních 

vztahů a rozvíjení aktivit mezi fi remním a neziskovým sektorem.

Jmenovitě děkujeme dobrovolnicím Evě, Ivetě, Jitce a Jitce, 

Kristýně, Libuši, Martě, Petře, Renatě a Zdeně a dobrovolníkům 

Martinovi, Michalovi, Standovi a Richardovi ze společnosti ČEZ.

Děkujeme Iloně a Katce ze společnosti Johnson & Johnson.

Děkujeme Hance a Katce ze společnosti ČSOB.

Děkujeme Iloně a Janě ze společnosti ČSOB 

a Šarlotě ze společnosti ČSOB Leasing.

DĚKUJEME NAŠIM DOBROVOLNÍKŮM 



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 dopro-
vázíme je obdobím dětství a dospívání. Prostřednictvím sociálních služeb 
jim poskytujeme pomoc a podporu v obtížných životních situacích.

Klient, 13 letCo pro tebe KLUBÍK znamená? „Znamená pro mě veliké věci. Že se tu někdy něco naučím. Zkušenosti. Pěkné zážitky.“Přišel bys o něco, kdyby KLUBÍK neexistoval? „Přišel bych o skvělé lidi, kamarády.“



PROGRAM REALIZOVALI

CO SE NÁM POVEDLO

Přestože se rok 2015 nesl v NZDM KLUBÍK v duchu personálního 

oslabení, podařilo se nám realizovat program v plném rozsahu 

a obrátil se na nás téměř stejný počet klientů jako v roce předcho-

zím. Během první poloviny roku jsme uspořádali veřejnou sbírku 

pro Restart shop (obchod s darovaným zbožím zaměstnávající 

klienty NZDM), kdy kromě podpory dobré věci, se nám povedlo 

již podruhé získat fi nanční odměnu pro uspořádání zážitkového 

pobytu pro naše klienty. Na jaře jsme využili nabídky Bia Centrál 

a připojili se k festivalu dokumentárních fi lmů o lidských právech 

Jeden svět. Nejen našim klientům jsme nabídli dvě projekce s ná-

slednou diskuzí zaměřené na dětské diváky. Společně s kolegyně-

mi z NZDM KLÍDEK jsme pro naše klienty během roku připravili 

11 akcí, které měly jak volnočasový, tak i preventivní charakter 

(např. Noc v KLUBÍKU a KLÍDKU, Co mi rodiče neřekli, aneb jak se 

dělá láska, Výšlap na Milíř nebo tradiční Čarodějnice). Během ote-

vírací doby jsme pracovali nejčastěji formou skupinové práce, naši 

klienti velmi rádi diskutují o nejrůznějších tématech. Nejvíce jsme 

s nimi řešili vrstevnické či rodinné vztahy, také ale téma tolerance 

v různých podobách. V letních měsících jsme prvně vyzkoušeli 

práci v terénu, kromě toho, že jsme se od kolegyň z KLÍDKU učili 

v této formě fungovat a poznávat její specifi ka, podařilo se nám 

oslovit i několik potenciálních klientů z naší cílové skupiny. Koncem 

roku jsme v klubu přivítali několik děvčat, což pozitivně zahýbalo 

se skupinovou dynamikou i děním na klubu.

Bc. Gabriela Lepková, DiS. Mgr. Johana Neupauerová

Mgr. Lukáš Tříska Mgr. Lucie Zídková

Klient, 12 letČím je pro tebe KLUBÍK důležitý? „Hromady srandy, zaměstnání (ubývá mi volný čas).“

Klient, 
12 let

Čím je pro 
tebe K

LUBÍK 
důležitý

?  

„Můžu se 
tu se v

ším svěřit.
 

Je tu s
randa. 

Zažil jsem
 

tu opék
ání.“



Klientka, 
11 let

Co pro te
be KLUBÍ

K znamená 

a co ti d
al/dává? 

„Všichni js
ou tu hro

zně hodn
í, pomůžou 

mi tady. Št
ěstí, sran

du důležit
é inform

ace.“

Přišel bys
 o něco, k

dyby KLU
BÍK 

neexistov
al? „ O ve

liké štěst
í 

a nejlepší
 přátelé.“



PLÁNUJEME

Naším prvním úkolem v nadcházejícím roce bude stabilizovat tým 

pracovníků, těšíme se na nového kolegu či kolegyni, od kterého 

očekáváme „svěží vítr“. Protože se nám v předešlém roce osvědči-

la forma terénní práce, rádi bychom ji uvedli do provozu. Chceme 

se zaměřit na blízké okolí klubu, tedy Malšovice a Šimkovy sady. 

Protože pracujeme i online, formou FB profi lů, budeme se věno-

vat jejich revitalizaci. Jedna z kolegyň se chystá absolvovat kurz 

arteterapie, nabyté dovednosti bychom pak rádi využili i při práci 

s klienty.

Počet klientů: 125 Počet nových klientů 67

z toho chlapci 81 z toho chlapci 47

z toho dívky 44 z toho dívky 20

Počet poskytnutých služeb: 4824

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 2991

Zprostředkování kontaktu se společenským okolím 12

Sociálně terapeutické činnosti 1597

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 224

STATISTIKA

Klient, 12 letČím je pro tebe KLUBÍK důležitý? „Je to místo, kam můžu chodit a bavit se, když 
mám volno. Mohu tu řešit problémy, které mám.“

Přišel bys o něco, kdyby KLUBÍK neexistoval? 
„O pocit, že se můžu před někým předvést.“



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 trávení 
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.

Klientka, 14 letCo pro tebe KLÍDEK znamená? „Hodně, je to místo, kde se cítím dobře. Jsou tu lidi, kteří mi rozumí  a já rozumím jim.“ Přišel bys o něco, kdyby KLÍDEK neexistoval? „O dost. Přišla bych o místo, které je pro mě bezpečné, o přátele a o někoho, o koho mám zájem.“



Bc. Kateřina Frumertová

Bc. Petra Suchánková

Bc. Barbora Konrády

Bc. Pavel Vávra

Bc. Gabriela Lepková, DiS.

Mgr. Lenka Veselá

Mgr. Eva Mecnerová

PROGRAM REALIZOVALI

CO SE NÁM POVEDLO

První polovina roku pro nás byla náročnější z důvodu obměny 

týmu. Přijali jsme 2 šikovné kolegyně, které se velmi brzy začlenily 

a posílily tým. I díky jejich aktivitě a odhodlání se nám podařilo 

po více než 5 letech výrazně změnit vizuální podobu klubové míst-

nosti. Od ledna do září jsme úspěšně realizovali veřejnou zakázku 

„Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III.“ Během re-

alizace tohoto projektu se nám podařilo oslovit velké množství no-

vých klientů. Celkově jsme za rok 2016 provedli 115 prvokontaktů, 

což je oproti minulým rokům průměrně o 30 více. Rovněž jsme za-

znamenali příliv nových klientů do ambulantní formy. Ve více přípa-

dech se stalo, že se na nás obrátili „staronoví“ klienti, tedy ti, kteří 

program již opustili, ale v případě řešení své složité životní situace 

nás opět kontaktovali. V rámci pracovní skupiny MOMS (Mezio-

borové monitorovací skupiny terénní práce) jsme s kolegy z Laxusu 

z. ú. a Salingeru, z.s. i nadále monitorovali ulice Hradce Králové, 

nově jsme zařadili metodu aktivního výzkumu, kdy jsme se zamě-

řili na mladé uživatele konopných látek. Rok 2015 nás obohatil 

i o cenné zkušenosti z hlediska spolupráce s oddělením sociálně 

právní ochrany dětí nebo Policií ČR. Pracovali jsme totiž s klientský-

mi případy jako například podezření ze zanedbávání a týrání dítě-

te a v terénní formě práce jsme se bohužel častěji setkávali s expe-

rimentováním s návykovými látkami, jako je extáze nebo pervitin, 

a to i u dětí navštěvujících základní školu. Po neúspěšném červno-

vém pokusu o uspořádání Graffi ti street jamu z důvodu nepříznivé-

ho počasí, se nám v srpnu podařilo realizovat náhradní skvělý roč-

ník této akce, který navštívilo na 300 návštěvníků, kteří se aktivně 

zapojili do připraveného programu.

Klientk
a, 21 le

t

Co jsi v
 KLÍDK

U zažil
 nebo 

zažíváš
? 

„Hraní 
her, pop

ovídání
 si.“ 

Přišel b
ys o ně

co, 

kdyby 
KLÍDEK

 neexis
toval? 

„Asi an
o – o k

lidné p
rostře

dí.“

Klient, 21 let

Co pro tebe KLÍDEK znamená? 

„Znamená pro mě informace, 

spoustu akcí, právo na svůj 

názor, radu.“ Přišel bys o něco, 

kdyby KLÍDEK neexistoval? 

„O přátele, informace 

a radu.“



Klient, 18
 let

Co pro t
ebe KLÍ

DEK znamená? 

„Znamená pro 
mě spoust

u. Dal m
i mnoho zk

ušeností
 

s kolekt
ivní prac

í a spou
stu záž

itků jak
 z klubu

, 

tak z v
íkendove

k. Zažívám tu spou
stu zába

vy, 

při které
 občas p

otřebuju
 značnou

 dávku s
ebeovlád

ání.“ 

Přišel by
s o něco

, kdyby 
KLÍDEK

 neexist
oval? 

„Přišel b
ych o sp

oustu zá
žitků a 

zkušeno
stí 

a o spou
stu pouč

ení o tý
mové prác

i atd. 

A samozřejmě o spou
stu záb

avy.“



PLÁNUJEME

V roce 2016 chystáme v NZDM KLÍDEK hned několik novinek, bude to 

například změna provozní doby v terénní formě nebo zavedení nové služby 

poradenství pro naše ex-klienty do 26 let. Jelikož se nám osvědčilo vyrazit 

do terénu za našimi potenciálními klienty ve večerních hodinách, chceme 

v tomto čase pracovat i o letošních prázdninách. Také chceme zavést ranní 

terén před základními či středními školami, jednou týdně budeme vyrážet k vy-

tipovaným školám, kde budeme monitorovat jejich okolí. V červnu už se těšíme 

na Graffi ti street jam, který budeme pořádat již po desáté.

Počet klientů 198 Počet nových klientů 115

Z toho chlapci 139 Z toho chlapci 86

Z toho dívky 59 Z toho dívky 29

Počet poskytnutých služeb 3120

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 2101

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 2

Sociálně terapeutické činnosti 786

Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 231

STATISTIKA

Klient, 22 let

Čím je pro tebe KLÍDEK důležitý? 

„Je tu prima parta lidí, získávám tu nové 

kamarády, dává mi to nové obzory. Zažil 

jsem tu skvělý zájezd do Německa 

do automobilky Mercedesu.“ 

Přišel bys o něco, kdyby KLÍDEK neexistoval? 

„Neměl bych nové kamarády.“



PREVENTIVNÍ 
PROGRAMY 
SPIRÁLA

Posláním Preventivních programů SPIRÁLA je dlouhodobé, kontinuální 
a interaktivní působení v oblasti prevence rizikového chování žáků a studen-
tů škol i školských zařízení v Královéhradeckém kraji. Realizujeme preven-
tivní programy a nabízíme radu, pomoc a konzultace pedagogům, žákům 
a studentům i jejich rodinným příslušníkům v oblasti rizikového chování. 
Se žáky a studenty v rámci preventivních programů pracujeme interaktivní 
formou, využíváme techniky zážitkové pedagogiky, socioterapeutické tech-
niky a další formy práce podporující aktivní zapojení.



Bc. Gabriela Lepková, DiS. Bc. Petra Popelková

a externí lektoři

PROGRAM REALIZOVALI

CO SE NÁM POVEDLO

Rok 2015 pro nás byl úspěšným rokem v mnoha směrech. Podařilo 

se nám obhájit 2 projekty zaměřené na realizaci dlouhodobých 

preventivních programů v okresech Trutnov a Náchod u MŠMT, 

opět programy podpořil Magistrát města Hradec Králové i Krajský 

úřad Královéhradeckého kraje.  Podruhé jsme uspěli v grantovém 

programu „Škoda dětem“ u Škoda Auto a. s. Zajištění fi nanční 

stability preventivních programů pro nás bylo klíčové. Podařilo se 

nám navýšit počet realizovaných programů ve všech okresech. 

Zejména v okrese Hradec Králové jsme navázali spolupráci s 11 

školami, v roce 2013 jsme spolupracovali pouze se 3 školami. 

S lektory jsme se společně vzdělávali v oblasti vyšetřování a řešení 

šikany, protože se jedná o téma, s nímž se v rámci prevence se-

tkáváme nejčastěji. Během roku jsme přijali 4 nové lektorky, které 

se po zaškolení zapojili do našeho týmu. Adaptační programy,

poprvé nabízené školám v roce 2013, se staly vyhledávanými. 

Během září a října jsme jich pro třídní kolektivy, včetně třídních 

pedagogů uspořádali 11. Koncem roku jsme měli možnost stát se 

společně s dalšími odborníky z řad Policie ČR, Městské policie, 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí HK součástí tzv. mini-týmu 

pro oblast kyberšikany, kde jsme se zabývali otázkou její účinné 

prevence na školách. Realizovali jsme 4 programy pro rizikové 

kolektivy, a to nejen v Hradci Králové, ale i v Pardubicích. Školám 

jsme ve většině případů pomáhali řešit obtížné vztahy v kolektivu 

nebo problém s nerespektováním autority učitele. Máme radost 

z toho, že s většinou škol spolupracujeme v současné době již 

na dlouhodobé bázi.

ZŠ Mostek, 
7. ročn

ík

„Myslím, že pro
gram 

je vede
n výbor

ně, nic 
bych 

neměnila. D
ěti se 

aktivně
 zapoju

jí, 

je vidět
, že je 

to bav
í 

a je to
 super.“

 

žák, 12 let„Tenhle projekt 
je hodně účinnej v tom, 

že jsme si ve třídě blíž a přišli jsme 

o několik nudnejch hodin. Dík.“ 



ZŠ Česká Skalice, 6. ročník„Výborná práce se žáky. Dobře zvolené aktivity. Komunikace se žáky také výborná. Dali/Dostali prostor na/pro vlastní názory. Žáci lektorky velmi dobře přijali a oblíbili si je. Je zde vidět dobrá kvalifi kace a zkušenosti.“ 



PLÁNUJEME

Pro rok 2016 plánujeme především rozšířit stávající služby. Chceme 

se zaměřit na další cílovou skupinu, a to na pedagogy primárně 

základních škol. Chceme připravit koncepci vzdělávacích seminářů 

a nabídnout je školám, resp. pedagogům, kterým bychom rádi po-

mohli lépe se orientovat v oblasti rizikových projevů chování. I nadá-

le pro nás zůstává důležité preventivně působit na žáky základních 

i středních škol prostřednictvím našich dlouhodobých programů. 

Úkolem pro nadcházející rok je také oslovit s naší nabídkou nové 

školy v okrese Hradec Králové a navázat s nimi spolupráci.

Počet
Králové-
hradecký 
kraj

okres 
Hradec

okres 
Náchod

okres 
Trutnov

Pardubický
kraj

Středočeský
kraj

žáků, studentů 
(fyzické osoby) 

1861 1096 440 325 68 18

žáci, studenti 
(kontakty) 

3703 2094 772 837 162 36

realizací 
(počet setkání)

183 98,0 40,0 45,0 8 2

tříd 85 49 20 16 3 1

STATISTIKA

žákyně, 12 let

„Jsem ráda, 

že PROSTOR PRO je, 

a nejen kvůli škole
. Možná kvůli 

škole, ale hlavně, 
že mě to baví.“ 



PROBAČNÍ PROGRAM 
PRÁVO 
PRO KAŽDÝ DEN

PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN je probační program zaměřený na práci s mla-
dými lidmi, kteří se dostali do střetu se zákonem nebo se dopustili jiného 
protiprávního jednání. V průběhu jednoho roku realizujeme zpravidla dva 
tříměsíční běhy tohoto programu.  PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN je akreditova-
ný probační program, který naše organizace realizuje na základě opráv-
nění vydaného Partners Czech, o.p.s. Program interaktivní formou vzdělá-
vá o zákonech, demokracii a lidských právech. Díky aktivnímu zapojení 
všech účastníků rozvíjí nejen jejich právní znalosti, ale zejména praktické 
dovednosti, jež jsou potřebné v osobním i profesním životě. Klienti si osvojí 
základy rodinného, pracovního, trestního a občanského práva tak, aby 
znali nejen svá práva, ale  též brali ohled na práva ostatních a byli připra-
veni přijmout odpovědnost za své jednání a chování.

Probační program

PRÁVO PRO 
KAŽDÝ DEN

Co nového nebo užiteč
ného 

jsi se v programu naučil/a? 

V čem ti to pomohlo (pomáhá)? 

„Spoustu nových užiteč
ných věcí. 

Pochopil jsem trochu zákony, vím, 

co je správné a co špa
tné. A hlavně 

vím, že si mám vše moudře 

rozmyslet.“



Bc. Gabriela Lepková, DiS. Bc. Petra Popelková

a externí lektoři

PROGRAM REALIZOVALI

CO SE NÁM POVEDLO

Pro rok 2015 se nám opět podařilo obnovit akreditaci programu a zároveň zís-

kat fi nanční podporu od Ministerstva spravedlnosti a Magistrátu města Hradec 

Králové, mohli jsme tedy opět pokračovat v realizaci probačního programu. 

Uskutečnili jsme 2 běhy, na jaře i na podzim, celkem s 11 klienty, tentokrát 

samými chlapci, kteří se dostali do střetu se zákonem. 10 klientů pak program 

úspěšně absolvovalo. V tomto roce jsme nově navázali spolupráci s pracovní-

ky organizace SORUDO, kteří pro naše klienty připravili zážitkový kurz prv-

ní pomoci, dále pak s pracovníky organizace Laxus, z. s., kteří se věnovali 

s klienty problematice drog. Také jsme nově zařadili lekci boxu, kde se klienti 

učili správně zacházet se svým tělem a myslí v rámci sebeobrany. Ve druhé 

polovině roku jsme se s lektory věnovali revizi celého programu a inovovali 

jsme obsahy lekcí tak, aby byly aktuální a více reagovaly na potřeby klientů.

PLÁNUJEME

V roce 2016 plánujeme s probačním programem pokračovat v nové, aktualizo-

vané podobě. Opět bychom rádi zahájili 2 běhy programu, potkali se s klienty 

v jarním i podzimním období. Novinkou programu bude individuální setkání 

s klientem a jeho zákonným zástupcem před vstupem do programu. Na tomto 

setkání budou vyspecifi kovány oboustranné potřeby a lektoři budou návazně 

s klienty pracovat podle nově nastavených metodik, které více odpovídají pra-

xi. Začátkem roku nás také čeká předání programu novému koordinátorovi. 

Během roku 2016 budeme podnikat aktivní kroky k reakreditaci programu pro 

další období tak, aby mohl program běžet i nadále.

Počet běhů 2

Programem prošlo celkem klientů 11

Z toho chlapců 11

Z toho dívek 0

Úspěšně absolvovalo klientů celkem 
(tj. získalo certifi kát) 10

Z toho chlapců 10

Z toho dívek 0

Klient PPKD, 18 let„Uvědomil jsem si, že už nechci udělat stejnou chybu v budoucím životě.“



RODINNÉ 
CENTRUM 
POHODA

Poskytujeme rodičům, prarodičům a dalším rodinným příslušníkům s dětmi, 
ale také každému z Vás, prostor pro vzájemné setkávání a výměnu zkuše-
ností a nabízíme volnočasové, kulturní, poradenské a společenské aktivity. 
Jsme místem prorodinných aktivit.



Adéla Břeštovská Mgr. Michaela Nová

Martina Novotná, DiS. a externí lektorky a lektoři

PROGRAM REALIZOVALI

CO SE NÁM POVEDLO

Rok 2015 Rodinnému centru POHODA přinesl další rozvoj aktivit 

a činností. Zaměřili jsme se jak na rozšíření aktivit pravidelného 

programu, tak i na větší rozmanitost vzdělávacích aktivit. Nově 

jsme otevřeli jógu pro seniory a punk jógu. Nezapomněli jsme ani 

na děti, kterým jsme rozšířili hodiny cvičení pro mrňousky. Pro nej-

starší návštěvníky RC POHODA jsme ale také vedle jógy připravili 

přednášku na téma: Babi, dědo, pojď si hrát. Zájem byl tak veliký, 

že jsme nakonec akci uspořádali v Domově pro seniory. Příjemnou 

změnou pro maminky na mateřské byla i přednáška o očkování, 

kterou jsme mohli uspořádat zcela zdarma. Stejně jako v minulých 

letech jsme organizovali veřejné akce. V loňském roce se podařilo 

zrealizovat celkem 15 akcí, z nichž k nejnavštěvovanějším patřilo 

Malování na chodník, Karneval a Lampiónový průvod. Nově jsme 

na podzim zařadili akci Dětský motosraz, kde si nejmenší mohli 

zasoutěžit se svým odrážedlem. Zájem byl opravdu veliký, a proto 

chceme motosraz zopakovat i v dalších letech. I tento rok jsme 

připravili program pro děti na Open Air Programu Mezinárodního 

festivalu Divadlo evropských regionů.  

Boženka S.„S dcerou Aničkou navštěvujme 
Rodinné centrum v dopoledních hodinách,
 každé úterý a čtvrtek. Při společném 

cvičení pro rodiče s dětmi se vždy nasmě-
jeme a příjemně se naladíme na celý den. 
Odcházíme vždy spokojené a těšíme se na příští hodinu“ 

Marie L.

„Přednáš
ky o str

avě, zdr
aví 

a dětsk
é výchov

ě. Zajímavá 

témata vše
dního dě

ní. Předn
ášky 

za rozum
nou cenu

 a vždy
 nám to 

přinese 
mnoho ins

pirativní
ho.“



„Rodinné centrum navštěvuji už druhým rokem. 
Mám možnost sledovat, jak se centrum roz-růstá o další cvičení a aktivity. Když jsem byla 
těhotná, chodila jsem na cvičení pro těhotné a po porodu. Jak naše Janička povyrostla a už 

začala lézt po kolenou, začaly jsme navštěvo-vat cvičení pro mrňousky. Nyní jsme už ve sku-pině pro děti chodící a vždy se sem náramně těšíme.“ Lucie R.



PLÁNUJEME

S rokem 2016 chceme dále pokračovat v našich již tradičních aktivitách, 

ať už v rámci dopoledního či odpolední ho programu. Nově chceme zařadit 

do pravidelného programu angličtinu pro děti, rozšířit cvičení pro mrňousky.  

V rámci vzdělávání připravujeme přednášky na téma partnerství, sexualita, 

mezilidské vztahy a zdraví ve spolupráci s Náhradní rodinnou péčí PECKA. 

V roce 2016 proběhne i znovuobnovení setkávání kontaktních rodičů. Novin-

kou budou aktivity zaměřené vyloženě na ženy  tzv. KRUH ŽEN.

STATISTIKA

Dopolední programy a kurzy:

počet typů počet aktivit počet návštěv dospělých počet návštěv dětí

96 616 641 1099

Odpolední programy a kurzy:

počet typů počet lekcí celkem počet návštěv dospělých

7 221 1537

Jednorázové akce pro veřejnost:

počet akcí počet dospělých počet dětí

15 1575 1361

Vzdělávání pro dospělé:

počet aktivit počet návštěv 

5 154

„Dlouho jsm
e hledali v

hodný, net
radičný sp

ortov-

ní kroužek
 pro naše

ho 6-ti let
ého synka

. Podmín-

ky byly ja
sně dané.

 Blízko by
dliště, za 

přijatelno
u 

cenu a v 
duchu rod

inném. Na doporuč
ení jsme vy-

zkoušeli c
vičení Kun

g Fu v Rodinném centru Po
hoda. 

Náš Aleš je
 spokojený

 a cvičení
 splnilo na

še očeká-

vání a pod
mínky.“ Vlad

imír K.



NÁHRADNÍ 
RODINNÁ PÉČE 
PECKA

Posláním programu NRP PECKA je doprovázení a pomoc pěstounským 
rodinám převážně v Královéhradeckém kraji, které poskytují zázemí svého 
domova dětem, jež se dostaly do tíživé životní situace. 

PECKA

„Dozvěděla jsem se spoustu nového a praktického o životě a o své identitě.“ dospívající dítě v pěstounské péči



Mgr. Nikola Jelínková Martina Novotná, DiS.

PROGRAM REALIZOVALI

CO SE NÁM POVEDLO

S vybranými Orgány sociálně-právní ochrany dětí se nám podařilo 

nastavit třístrannou spolupráci v zájmu dítěte: pěstouni – OSPOD 

– doprovázející organizace. Úspěšně jsme dokončili sepsání Stan-

dardů sociální práce v  péči o klienta, které obstály před kontrolou 

z Krajského úřadu a Úřadu práce. Doladili jsme také konečnou 

podobu Dohody o výkonu pěstounské péče. Během jarních prázd-

nin jsme uskutečnili dva týdenní respitní pobyty pro děti z okre-

su Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové v Orlických horách. 

Kromě nich proběhly také dva víkendové vzdělávací pobyty pro 

pěstounské rodiny v příjemném horském prostředí. Nově byl kon-

cem května zařazen také týdenní vzdělávací pobyt pro rodiny 

u moře, v italské Kalábrii.

Pěstounské rodiny a děti využily služeb odborníků, nejčastěji 

logopedů, psychoterapeutů popř. psychologů, aj. Skvěle se spolu-

pracovalo také s dobrovolníky, kteří pomáhali při zdokonalování 

dovedností a získávání vědomostí u dětí při doučování nebo se 

účastnili společných volnočasových aktivit. Rok 2015 byl zajímavý 

a zároveň zlomový. Na podzim bylo v programu pěstounské péče 

zahrnuto 21 rodin s 31 dětmi. Během prosince došlo ke změně 

vedoucí programu a spolu s ní k postupnému podávání výpovědí 

Dohod o výkonu pěstounské péče. Situaci se však podařilo ustát. 

V tomto roce se nám také podařilo naplnit Rámcovou smlouvu uza-

vřenou s MPSV pro Orgány sociálně-právní ochrany s městy Nový 

Bydžov a Rychnov nad Kněžnou.

a externí lektorky a lektoři

„Pobyt 
u moře se 

mi velmi líbil 

a jsem ráda, 
že jste

 jej pro
 

nás při
pravili.“

pěstoun
ka





PLÁNUJEME

V roce 2016 se plánujeme především stabilizovat v programu 

a rozšířit počet pěstounských rodin. Nadále chceme propojovat 

činnosti NRP PECKA a Rodinného centra POHODA, pořádat před-

nášky pro obě cílové skupiny a nabízet tak volnočasové aktivity 

RC POHODA také pěstounským rodinám. Úkolem je zachovat 

vysoký, kvalitní a odborný standard v péči a poradenství rodinám. 

Dále chceme posilovat vztahy s dospívajícími a doprovázet je tak 

i po dosažení plnoletosti, na což se budeme snažit získat fi nanční 

podporu.  Chceme pokračovat v osvětových činnostech a reago-

vat na poptávku rodin i orgánů sociálně-právní ochrany v kraji 

Královéhradeckém, Pardubickém i Libereckém.

STATISTIKA

OSPOD Hradec 
Králové

Rychnov 
nad Kněžnou Dobruška Kostelec 

nad Orlicí Prachatice

počet rodin 7 7 5 1 1

 počet dětí 12 12 5 1 1

 Počet nově uzavřených Dohod o výkonu pěstounské péče: 3

 Rodiny dle OSPODů v Královéhradeckém kraji

„Jsem rád, 

že můžu jezdit s vámi 

na výlety.“

 dítě v pěstounské péč
i



ODBORNÉ PRAXE 
A STÁŽE

Již několik let jsme akreditovaným pracovištěm Univerzity Hradec Králo-
vé. Studenti mohou v našich programech absolvovat odbornou praxi pod 
vedením zkušených pracovníků. Zájemcům z jiných organizací nabízíme 
možnost profesní stáže.

Líbily se mi prostory a vybavení zařízení, tým 

pracovníků byl milý a vstřícný, zaměřený na 

svou cílovou skupinu. Čekala bych, že služba 

bude nabízet více konkrétních aktivit pro své 

klienty. Klienti by jistě v personálu uvítali muže. 

Líbí se mi, že služba poskytuje několikadenní 

výjezdové akce pro klienty. Spolupráce s perso-

nálem v rámci mé praxe byla bezproblémová, 

příjemná a obohacující. 



Mgr. Eva Mecnerová (do 02/2015) Mgr. Lucie Zídková

PROGRAM REALIZOVALI

CO SE NÁM POVEDLO

V roce 2015 jsme prošli procesem reakreditace rámcové smlouvy 

s Ústavem sociální práce Univerzity Hradec Králové, jejímž vý-

sledkem bylo prodloužení spolupráce na další roky. Během tohoto 

roku nás navštívilo 13 studentů z Pedagogické fakulty a Ústavu 

sociální práce UHK, kteří měli nejčastěji zájem načerpat zkuše-

nosti v programech NZDM KLUBÍK a NZDM KLÍDEK. Poskytli jsme 

3 exkurze a jednu stáž kolegyni z jiného NZDM.

PLÁNUJEME

Studentům nabízíme možnost praxe v programech NZDM KLU-

BÍK, NZDM KLÍDEK a Rodinném centru POHODA. V roce 2016 

se chceme zaměřit na proces výběru zájemců o odbornou praxi. 

Dále nás čeká úprava metodických manuálů pro práci s praktikan-

ty a stážisty. Je pro nás důležité udržovat stávající kvalitu odbor-

ných praxí a předávat naše zkušenosti.

13 praktikantů
všichni z UHK (3 ÚSP, 10 PdF, 2 muži, 11 žen), nejčastěji navštíví 

více programů na jednou

44hodin
 ø délka jedné praxe

2 exkurze
vždy z ÚSP - Sociální práce, Sociální a charitativní práce

1 miniexkurze
4 studenti z Pdf, zpracovat výstup do semináře

1 stážistka
do NZDM z NZDM Nymburk

a sociální pracovníci 
NZDM KLUBÍK a NZDM KLÍDEK

STATISTIKA



AKCE 
PRO VEŘEJNOST



Bc. Barbora Konrády Mgr. Michaela Nová

AKCE PRO VEŘEJNOST KOORDINOVALY

Pořádáme menší akce pro naše cílové skupiny a větší akce pro 

veřejnost. Zajímavou formou tak informujeme o našich progra-

mech a aktivitách. V  roce 2015 jsme pro Vás připravili: osmnác-

tý KLÍDEK FEST, deváté MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU, devátý 

GRAFFITI STREET JAM, třetí Aktivity pro rodiny s dětmi na Open 

Air Programu a třetí Vánoční jarmark v Malšovicích. Další zají-

mavé akce se zaměřením na rodiny připravilo Rodinné centrum 

POHODA. Novinkou byla akce pro nejmenší - Dětský motosraz. 

Účastnili jsme se i akcí jiných organizátorů (Festival sociálních slu-

žeb Poznejme se navzájem, Open Air Program Hradec Králové, 

festival dokumentárních fi lmů Jeden svět).

Mgr. Lenka Veselá a další koordinátorky 
jednotlivých veřejných akcí



AKTIVITY 
PRO VEŘEJNOST



Mgr. Lenka Veselá Mgr. Michaela Nová

AKTIVITY PRO VEŘEJNOST KOORDINOVALY

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ PLÁCEK
Hřiště PLÁCEK je prostorem k pohybovým hrám a aktivitám. 

Mohou ho bezplatně využít děti, mladí lidé, rodiny, obyvatelé Mal-

šovic i široká veřejnost z Hradce Králové. Na sporty jako je tenis, 

badminton, volejbal, vybíjená nebo fotbal zapůjčujeme vybavení. 

PLÁCEK využívají i klienti našich programů.

VZDĚLÁVACÍ A KOMUNITNÍ MÍSTNOST
Vytvořili jsme příjemný prostor pro setkávání každého, kdo má 

chuť a potřebu sdílet (pravidelně a dlouhodobě) zajímavá témata 

prospěšná lidem, a to především z místní komunity (Malšovice) 

a z města Hradec Králové. Vítáme především témata, která jsou 

v souladu s posláním naší obecně prospěšné společnosti a v sou-

ladu s našimi programy a aktivitami. Místnost jsme rekonstruovali 

vlastními silami se zaměstnanci a dobrovolníky, za fi nanční pod-

pory Nadace 02 (příspěvek 40 000 Kč) a fi remních dárců. Spolu 

se Vzdělávací a komunitní místností jsme se pustili i do revitalizace 

dvorku (příspěvek Nadace O2 ve výši 30 000 Kč) a začali obno-

vovat i přilehlou zahradu (příspěvek Lesy České republiky ve výši 

50 000 Kč).

Mgr. Nikola Jelínková

VZDĚLÁVÁME!
Naše ambice nejsou malé - chceme přispět do oblasti informo-

vanosti a vzdělanosti. Proto během roku pořádáme přednášky, 

workshopy, besedy a diskuse s tématy, které zajímají klienty pro-

gramů Rodinného centra POHODA a Náhradní rodinné péče 

PECKA. Chceme zaujmout i širokou veřejnost a komunitu městské 

části Malšovic. Z témat, která proběhla v roce 2015, bychom rádi 

vyzdvihli: rodiče dnešní doby, očkování, porod a výchova. Z re-

alizovaných workshopů měla úspěch Výroba hraček na principu 

Montessori. Plánujeme nové vzdělávání na principu KRUHU, které 

zaměříme se na naši nejpočetnější skupinu, a to ženy.

DOBROVOLNÍCI, ZAPOJTE SE!
Dobrovolníci se zapojili do akcí programu Rodinného centra 

POHODA a také do programu Náhradní rodinné péče PECKA, 

kde se angažovali především v doučování dětí, čehož si velice 

vážíme. V rámci tohoto programu spolupracujeme s lidmi napříč 

různými generacemi. Do našich řad dobrovolníků patří studenti, 

maminky na rodičovské dovolené, lidé důchodového věku nebo 

zaměstnanci fi rem, kteří nám věnovali jeden svůj pracovní den.  

Zapojit se mohou všichni, kteří chtějí svůj volný čas trávit aktivní 

pomocí lidem, kteří ji potřebují.



V roce 2015 jsme zrealizovali obdobný počet programů jako 

v předcházejícím roce. Rozpočet zabezpečujeme z více zdrojů 

a jeho objem se pohybuje na hranici 7 miliónů Kč. Skladba 

rozpočtu je srovnatelná s rokem 2014.

Po dvouletém období, kdy vycházel výsledek hospodaření v zá-

porných hodnotách, jsme v roce 2015 započali období kladných 

výsledků hospodaření. Kladný výsledek se projevil zejména kvů-

li důslednému kontrolování a přehodnocování plnění rozpočtu 

během roku a zavádění následných opatření. Další podstatnou 

složkou dobrého výsledku hospodaření je započtení částí dotací, 

které byly převedeny z roku 2014 a vrácení vratky dotace z roku 

2013.

Příspěvky a dary od fyzických osob, zvláště od fi remních partne-

rů, tvoří nadále neodmyslitelnou součást našeho fi nancování, bez 

kterého by nebylo možné udržet současnou kvalitu poskytovaných 

služeb.

FINANČNÍ ZPRÁVA 

Vzhledem k fi nanční situaci ve společnosti jsme nemohli ani 

v roce 2015 obsadit pozici projektového manažera a celou agen-

du nadále zpracovává fi nanční manažer ve spolupráci s vedoucí-

mi středisek.

Účetnictví společnosti je vedeno externě. Finanční účetnictví 

i mzdovou část zpracovává společnost Česká alternativní 

energetika, s.r.o. Hořice.

Společnost využívá transparentní účet vedený u FIO banky, 

č. ú. 2000154498/2010, jehož vedení je bez poplatků.

Vzhledem ke skutečnosti, že za rok 2015 je naší povinností 

provést audit účetní závěrky a zároveň nechat ověřit výroční 

zprávu auditorem, je nově zpráva auditora včetně jeho výroku 

součástí výroční zprávy.

ZODPOVĚDNÁ OSOBA

 Bc. Petr Bartoníček (ekonomické a projektové řízení)



rok výnosy náklady zisk/ztráta

2003 1 567 369 1 275 770 291 626

2004 2 766 618 2 726 347 40 271

2005 2 464 167 2 631 211 -167 044

2006 2 798 168 2 955 778 -157 610

2007 3 490 595 3 669 552 -178 957

2008 4 460 403 4 464 009 -3 606

2009 5 076 766 5 343 917 -267 151

2010 6 646 563 6 471 426 175 137

2011 6 269 654 6 229 680 66 974

2012 6 713 194 6 701 116 12 078

2013 7 121 242 7 413 445 -292 203

2014 6 496 673 6 749 306 -252 633

2015 6 809 685 6 530 783 278 902

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V LETECH 2003-2015 
(V KČ)



2013 2014 2015

spotřeba materiálu + energie 496 417 474

služby 1224 1281 1290

osobní náklady 5669 4856 4688

ostatní náklady 24 195 79

náklady celkem 7413 6749 6531

tržby vlastní výkony 418 291 254

přijaté příspěvky a dary 737 567 551

provozní dotace 5473 5323 5525

ostatní výnosy + nadace 493 316 480

výnosy celkem 7121 6497 6810

hospodářský výsledek -292 -253 279

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK 2015 
V POROVNÁNÍ S ROKEM 2013 A 2014 (V TISÍCÍCH KČ)



Aktiva Stav k 1. 1. 2015 Stav k 31. 12. 2015

Dlouhodobý nehmotný majetek 19 19

Dlouhodobý hmotný majetek 204 204

Oprávky k dlouhodobému majetku -186 -223

Pohledávky 13 9

Krátkodobý fi nanční majetek 109 96

Celkem 159 105

Pasiva Stav k 1. 1. 2015 Stav k 31. 12. 2015

Vlastní zdroje -568 -726

Výsledek hospodaření -253 279

Cizí zdroje 980 552

Celkem 159 105

ROZVAHA 2015  
(V TISÍCÍCH KČ)



FINANCOVÁNÍ A STRUKTURA ZDROJŮ

ZODPOVĚDNÉ OSOBY
 
 Bc. Petr Bartoníček (ekonomické a projektové řízení)

 Bc. Gabriela Lepková, DiS. (projektové řízení)

 Ing. Jitka Mikulková (fundraising)

 Martina Novotná, DiS. (projektové řízení)

STRUKTURA VÝNOSŮ V ROCE 2015

Vyúčtování dotace ESF – OP LZZ (ESF) -41 752 Kč 

Tržby individuální projekt KÚKK  (KÚKK IP)  1 436 908 Kč 

Tržby z prodeje služeb ostatní, nadace  599 193 Kč 

Tržby z prodeje služeb reklama, přijaté dary  685 522 Kč 

Dotace státní rozpočet, ÚP ČR 
a územně samosprávné celky (SR, ÚP, USC)

 4 129 814 Kč 

SR, ÚP, USC
60%

ESF
-2%

KÚKK IP
21%

ostatní tržby, 
nadace

9%

reklama 
a přijaté dary

10%



PŘIJATÉ DOTACE ESF, STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
(uvedené dotace tvoří 81% celkových výnosů společnosti)

Dotace Magistrát města Hradec Králové (MMHK)  676 900 Kč 

Dotace Krajský úřad Hradec Králové (KÚKK)  273 950 Kč 

Dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí 
KHK - soc. služby (MPSV KÚKK)

 1 583 000 Kč 

Dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí -rodina 
(MPSV rodina)

 211 660 Kč 

ÚP ČR státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚP ČR)  1 000 000 Kč 

Dotace Ministerstvo spravedlnosti (MSp.)  70 720 Kč 

Dotace Ministerstvo školství a tělovýchovy (MŠMT)  313 584 Kč 

Dotace Krajský úřad Hradec Králové Individuální projekt                        
(KÚKK IP)

 1 436 908 Kč 

Vyúčtování dotace ESF - OP LZZ korekce nákladů (ESF) -41 752 Kč 

FINANCOVÁNÍ A STRUKTURA ZDROJŮ

KÚKK IP 
26%

ESF
-1%

MPSV rodina
4%

ÚP ČR 
18%

MŠMT
5%

MSp.
1%

MMHK
12%

KÚKK   
5%

MPSV KÚKK
28%



STRUKTURA NÁKLADŮ V ROCE 2015

materiál + energie  474 099 Kč 

údržba + cestovné + ostatní náklady  185 254 Kč 

služby  1 183 220 Kč 

osobní náklady  4 688 210 Kč 

FINANCOVÁNÍ A STRUKTURA ZDROJŮ

osobní náklady
72%

materiál + energie
7%

údržba + cestovné 
+ ostatní náklady

3%

služby
18%



FINANCOVÁNÍ A STRUKTURA ZDROJŮ
PODROBNÝ PŘEHLED NÁKLADŮ V ROCE 2015

Spotřební materiál     80 784 Kč Zprostředkování, odměny  82 109 Kč 

Potřeby pro klienty                        92 748 Kč Vzdělávání pěstouni  110 763 Kč 

Nákup drobného majetku             62 002 Kč Další služby pěstouni  318 177 Kč 

Spotřeba PHM                                 18 959 Kč Ostatní služby  129 964 Kč 

Spotřeba materiálu  254 493 Kč Ostatní služby celkem  1 183 220 Kč 

Nákup elektrická energie                52 106 Kč Mzdové náklady  3 605 762 Kč 

Nákup dálkové vytápění               167 500 Kč Zákonné pojištění  991 869 Kč 

Spotřeba energie  219 606 Kč Ostatní mzdové náklady  90 579 Kč 

Opravy a udržování  49 890 Kč Osobní náklady  4 688 210 Kč 

Cestovné  56 982 Kč Smluvní úroky  17 230 Kč 

Školení a kurzy  105 169 Kč Inventarizační rozdíl  28 552 Kč 

Propagace, kopírování, tisky  103 636 Kč Správní poplatky  5 962 Kč 

Telefony, internet, poštovné  80 516 Kč Pojištění  11 636 Kč 

Ekonomické služby, audit  183 186 Kč Jiné ostatní náklady  46 152 Kč 

Supervize  69 700 Kč Odpisy  15 000 Kč 



ČLENSTVÍ 

Jsme členy České asociace streetwork. Asociace sdružující nízko-

prahové sociální služby je profesní organizace zastupující fyzické 

i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních 

služeb.

Jsme členy Klubu začínajících fundraiserů.

Kolegové z nízkoprahových programů se aktivně zapojují 

do činnosti Pracovní skupiny NZDM Královéhradeckého kraje, 

jejímiž jsme členy. Dále se aktivně účastní Fóra terénní práce, které 

je platformou pro sdílení zkušeností z oblasti terénní práce 

v České republice.

Jsme členy Asociace Dítě a Rodina. Asociace je sdružením respek-

tovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní 

rodinné péče.

Jsme součástí krajské sítě pro oblast sociálních služeb a preventiv-

ních programů na území Královéhradeckého kraje. 

Jsme aktivními členy pracovní skupiny komunitního plánování měs-

ta Hradec Králové pro oblast Rodiny s dětmi a mládež a pro oblast 

Národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížné životní situaci. 

Jsme členy Týmu pro děti a mládež města Hradec Králové.

Společně s organizacemi Laxus a Salinger jsme založili Meziobo-

rovou monitorovací skupinu terénní práce v Hradci Králové.

Naše zdravotní pojišťov
na si velice váží činnos

ti 

Vaší organizace i všec
h ostatních obecně pr

ospěš-

ných společností a spol
ků.  Zejména oceňujeme Váš 

aktivní a profesionáln
í přístup v oblastech p

ráce 

s rodinami s dětmi či v oblasti prevence
 rizikového 

chování žáků a studen
tů. Ráda bych touto cestou

 

poděkovala za výjimečnou spolupráci zejména 

Rodinnému centru POHODA, s ní
mž dlouhodobě 

spolupracujeme na celé řadě akcí a 
eventů. 

Ing. Miroslava Mourková

PROSTOR PRO o.p.s. podporuji dlouhodobě 
a hodlám i nadále. Zejména proto, 

že působí v mém bydlišti  a každý den 
vidím její výsledky. Práce s mladými má 

smysl,  i přes různá úskalí věřím, že to není práce marná.  Ing. Michaela Špinová



SPOLUPRACUJÍCÍ SUPERVIZOŘI A METODICI
PhDr. Martin Hajný, Ph.D. (supervize NRP PECKA)

Mgr. Daniela Málková (supervize Preventivní programy SPIRÁLA)

PaedDr. Jiljí Novotný (supervize/koučink pro tým užšího vedení)

Mgr. Monika Semerádová (metodická podpora NRP PECKA)

Mgr. Eva Vernerová (supervize NZDM KLUBÍK a NZDM KLÍDEK)

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE
AMÁTKA DĚTEM o.p.s. (Rodinné centrum Víla Amátka)

Aufori, o.p.s.

Centrální kino s.r.o. (Bio Central)

Děti sportu, z.s.

Dětský diagnostický ústav Hradec Králové

Divadlo Drak a Mezinárodní institut fi gurálního divadla o.p.s.

Greenhorns - Svobodný oddíl (pobočný spolek Hradec Králové)

Inet-Servis.cz, s.r.o. (webový portál Hradec Králove.cz)

kontrapunkt, z. ú. (Open Air Program Hradec Králové)

Laxus z. ú.

MENU z.s.

Nadační fond J&T

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

OSPOD Dobruška

OSPOD Hradec Králové

OSPOD Kostelec nad Orlicí

OSPOD Nové Město nad Metují

OSPOD Opočno

OSPOD Prachatice

OSPOD Rychnov nad Kněžnou

Partners Czech, o.p.s.

Pedagogicko-psychologická poradna Hradec Králové

Policie ČR územní odbor Hradec Králové

Probační a mediační služba České republiky

Prostor plus o.p.s.

Rodinné centrum Sedmikráska (Dobruška)

Rozum a Cit, z. s.

Salinger, z.s.

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek

Univerzita Hradec Králové

Velký vůz Sever (pobočný spolek Nový Bor)

Základní, střední školy, školská zařízení na území Královéhradec-

kého kraje



Děkujeme všem, kdo se podíleli na realizaci našich aktivit 

a programů v roce 2015 a fi nančně, radou, partnerstvím, či jiným 

způsobem nás podporovali. 

Zejména chceme zdůraznit pomoc a podporu ze strany institu-

cí, orgánů veřejné a státní správy, fi rem a dalších donátorů. 

Děkujeme všem našim příznivcům, zástupcům médií a v nemalé 

míře také našim dobrovolníkům. 

INSTITUCE 
Evropský sociální fond 

a státní rozpočet České republiky 

Komise místní samosprávy Malšovice a Střed města

Královéhradecký kraj 

Město Hradec Králové 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo spravedlnosti ČR 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Úřad práce České republiky v Hradci Králové

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM A DÁRCŮM

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

Lesy České republiky, s.p. / Ing. Daniel Vlkanova Ph.D., MBA

RWE Energie, s.r.o. / Ing. Luboš Falhaur

Škoda Auto a.s. / Ing. Pavel Hlaváč

FIREMNÍ PARTNEŘI 
AMÁDEUS REAL, a.s. / Václav Klán 

BAK stavební společnost, a.s. / Ing. Dušan Čížek, MBA 

ELZA Předměřice, s.r.o. / Pavel Veselý 

Královéhradecká provozní, a.s. / Ing. Jakub Hanzl 

STATEK KYDLINOV  s.r.o. / Ing. Ivan Horák

T-MAPY spol. s r.o. / Ing. Milan Novotný 

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. / Ing. Jiří Seidler

ZCZ s.r.o. / Petr Buršík 

FIREMNÍ DÁRCI
Agropodnik a.s. Hradec Králové / ing. Luboš Novotný

Archaplan s.r.o. / Ing. Robert Prix

ATOM RAT s.r.o. / Ing. Vanda Faltýnková

Eraspis, s.r.o. / Ing. Andrea Žemličková

Eurac Hradec s.r.o. / Tomáš Votruba

Foma Bohemia / Ing. Ivan Tvrdík a JUDr. Václav Sejkora

Foreigners.cz, s.r.o. / Vojtěch Stehno

HK Audit s.r.o. / Ing. Zdeněk Kuča

J 4 s.r.o. / Ing. Jiří Černík

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

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

NTI – CONSULTING, s.r.o. / PaedDr. Jiljí Novotný

NUTRICIA DEVA a.s. / Ing. Vilém Maur, MBA

Optimato, s.r.o. / Štěpán Rambousek

Rehabilitace Inka, s.r.o. / Mgr. Kateřina Erbenová

Smart Print s.r.o. / Ing. Petr Hendrych a Ing. Ivan Raud

Stylbau, s.r.o. / Pavel Šrůtek

Techprofi  HK, s.r.o. / JUDr. Václav Gadlina

VIAMILK CZ / Pavel Lhoták

Yate s.r.o. / Ing. Jaroslav Záhora

Zdravotní pojišťovna MV ČR / Mgr. Tomáš Jelínek (pobočka HK)



FIREMNÍ DÁRCI 
MATERIÁLNÍ A JINÁ PODPORA
AGI HK spol. s r.o. / Ing. Aleš Pražák

ALTER s.r.o. / Jiří Veselý

BauMax ČR, s.r.o. / Pavel Kutík

BARA HK spol. s r.o. / Bohuslav Šlechta

Dřevěné hračky / Petr Vrbický

DUKASE s.r.o. / Filip Kaška a Michal Dunda

EMADO Hradec Králové, s.r.o. / Ing. Eva Duchoslavová

GARAMON, s.r.o. / Pavel Kubát 

Hradecké služby a.s. / Radek Sokol

INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o / Jiří Fanta

JINO modelářské potřeby / Jiří Novotný

Interier 3000 s.r.o. / Janette Podivínská

KREDO s.r.o. / Ing. Luboš Dostál

RENGL s.r.o. / Markéta Renglová

SINDLAR  Group s.r.o. / Markéta Šindlarová

TANO TECHNIK spol. s r.o. / Ing. Milan Laštůvka

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI
Jiří Burda

Barbora Čermáková

Jaroslav Dvořák

Tomáš Eichler

Rudolf Chmela

Pavel Jór

Mgr. Helena Kožíšková

Jiří Mošna

Ing. Michaela Špinová

Jana Vacková

DĚKUJEME REDAKTORŮM A NOVINÁŘŮM 
a všem regionálním médiím za zviditelnění a podporu dobrého 

jména organizace.

DĚKUJEME MĚSTU HRADEC KRÁLOVÉ 
A KRÁLOVÉHRADECKÉMU KRAJI
za podporu našich programů.

Pokud zde někdo nebyl zmíněn, nebylo to úmyslné, myslíme na 

něj a tímto mu zvlášť děkujeme.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ 
NAPLŇOVAT POSLÁNÍ A CÍLE NAŠÍ 
ORGANIZACE.



LÍBÍ SE VÁM, CO DĚLÁME? 
POKUD POVAŽUJETE NAŠI PRÁCI 
ZA UŽITEČNOU A SMYSLUPLNOU, 
PODPOŘTE NÁS.

PODPOŘIT NÁS MŮŽETE:
•  Jednorázovým fi nančním 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 fi nančních

 prostředků.

•  Dobrovolnou činností (např. pomoc s organizací veřejných

 akcí, doučování dětí v pěstounské péči, příprava volnoča- 

 sových aktivit pro děti, roznos plakátů). Uvítáme každou 

 Vaši pomoc. Kontaktujte nás na info@prostorpro.cz.

VIDÍTE SMYSL V NAŠÍ PRÁCI? PODPOŘTE NÁS!

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 aktuálních akcích pro veřej-

nost? Pošlete nám e-mail na adresu info@prostorpro.cz.

Jsme také na FB: www.facebook.com/prostorpro

Veškeré informace najdete na našich webových stránkách.

Můžete zde nahlédnout i na náš transparentní účet.

www.prostorpro.cz

©2016/ PROSTOR PRO, o.p.s.



PROSTOR PRO je organizace, respektive společenství 

nadšených lidí, kteří pomáhají lidem. Pomáhají jim 

v oblastech, ve kterých na to již sami jednotlivci 

nestačí, podávají pomocnou ruku tam, kde docháze-

jí síly. Organizace Spojuje dobré lidi, kteří se chtějí 

napravit, nebo potřebuji v daný okamžik pomocnou 

ruku  a kteří také chtějí pomáhat ostatním. Nabízí 

zázemí pro zklidnění, pro navázání nových vztahů, pro 

restart. Prostě PROSTOR PRO je připraven pomoci 

lidem v kritických životních situacích, pomoci jim vrá-

tit se na základní životní cestu. A po více jak deseti 

letech je vidět, že jejich činnost má stále smysl a je 

opakovaně vyhledávaná. A takové projekty ze srdce 
rád podporuji.Milan Novotný za fi rmu T-Mapy



Děkujeme za fi nanční dotace těmto institucím a nadacím 

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

Výjimečné poděkování patří našim hlavním fi remním partnerům

Zvláštní poděkování také patří našim fi remním partnerům 


