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Úvodní slovo
Při ohlédnutí za rokem 2020 zažívá nejspíš mnoho, 
možná většina obyvatel České republiky rozporuplný 
pocit. Mísí se v něm hrdost a radost z toho, jak jsme 
se v přicházejících náročných časech dokázali semk-
nout, důvěřovat si a pomáhat jeden druhému, zároveň 
však na mnoho z nás doléhá únava a zklamání  
z toho, kolik té pozitivní energie, občanské péče, 
vzájemné podpory a pospolitosti zůstalo nakonec 
nevyužito, bylo přehlíženo nebo promrháno.

V PROSTOR PRO měl být rok 2020 rokem, ve kterém 
budeme kromě práce také slavit. Důvodem k oslavě 
bylo 20. výročí založení organizace. Plán akcí a připo-
mínek našeho výročí musel ale záhy ustoupit do  
pozadí. Zatlačila je nečekaná pandemie. Hrozba,  
která obrátila život většiny lidí v této zemi vzhůru 
nohama. Na vzpomínky nebyl čas.

Namísto ohlížení nám však rok 2020 připomenul 
něco jiného – že tu existuje téměř nezměrná vůle 
lidí zvládnout všechny nečekané nástrahy a výzvy, 
které s sebou těžké časy přináší. 

Navzdory velkým překážkám dokázali moje kolegyně 
a mí kolegové z PROSTOR PRO spoustu nových  
a opravdu důležitých věcí. Spustili jsme snadno 
dostupnou pomoc dětem v menších městech kraje, 
dokončili webovou aplikaci proti šikaně, začali  
intenzivně pracovat s rodinami v nesnázích, pro které 
jsme navíc zřídili „covidovou“ telefonickou podporu.  
V mnoha našich programech jsme objevili nové cesty 
a v některých oblastech jsme naši pomoc ještě posíli-
li: pro dospívající jsme spustili novou online službu  
a začali jim výrazně pomáhat na sociálních sítích. 
Hradeckým seniorům jsme pomohli nejen při náku-

pech a zajištění léků, ale dodávali jsme jim psychic-
kou podporu, pokud jim hrozilo, že budou muset 
období pandemie snášet v izolaci a osamění. A balíč-
kem online pomoci jsme podpořili také učitele a jejich 
žáky. 

K nejsilnějším zážitkům uplynulého roku však patří 
to, jak při nás stáli naši dosavadní i noví podporo-
vatelé, partneři a dárci. I díky jejich zájmu, ochotě 
a spolupráci jsme náročný rok zvládli a mohli bez 
přerušení pomáhat. Byla to pro nás skvělá vzpruha, 
která nám dodávala tolik potřebnou energii, když síly 
docházely. Víme, že sociální, psychické nebo ekono-
mické následky pandemie se budou projevovat ještě 
mnoho let. Ale díky této zkušenosti věříme, že na ně 
budeme připraveni. Naším heslem je, že si nikdo  
nezaslouží zůstat na zdolávání životních překážek 
sám. Mnohokrát děkujeme, že je mnoho lidí kolem 
nás v tom těžkém roce vzalo za své – naše pomoc 
potřebným byla možná právě díky Vám!

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



Úspěšně jsme zvládli 
první rok v novém 
terénu
Rozvod rodičů a potíže v rodině, šikana, návy-
kové látky, psychické zdraví, sebepoškozování 
nebo obtížné vztahy ve vrstevnické skupině  
– to běžně řeší pracovníci nízkoprahových 
zařízení pro děti a mládež ve větších městech. 
Stejné potíže přitom ale zažívají děti v jakém-
koliv menším městě nebo obci. Rozdíl? Pro ně 
je včasná pomoc mnohem hůř dostupná.

Od ledna jsme proto začali měnit situaci k lepší-
mu. Desítkám dospívajících, kteří si o dostupné 
pomoci mohli nechat jen zdát, pomáháme na-
prosto konkrétně řešit jejich potíže a zlepšujeme 
jejich vyhlídky na spokojenou budoucnost bez 
zbytečných pádů. Právě budoucnost se často 
díky naší práci neztratí. Ví to i vedení Třebechovic 
pod Orebem a Kostelce nad Orlicí, a proto naše 
úspěšná spolupráce bude v těchto městech  
pokračovat i v roce 2021.

#klídek

děti a dospívající



Koronavirová pomoc
Psycholog na telefonu, nákupy nebo léky  
seniorům a domácí úkoly přes facebook. 
I takto jsme pomáhali. 

Už 20 let jsme zvyklí pomáhat s řešením obtížných 
životních situací zejména hradeckým dětem  
a dospívajícím. V posledních letech ale pomáháme 
i rodičům a seniorům. A to se v situaci pandemie 
dost hodilo. Ušili jsme 160 roušek, něco pro fakult-
ní nemocnici, něco pro chráněné bydlení, zbytek 
pro zaměstnance a samozřejmě pro naše klienty. 
Ale snažili jsme se pomáhat hlavně tím, v čem 
jsme opravdu profesionálové. Rouškami to začalo,  
ale rozhodně to tím pro nás nekončí.

#prostor pro

pandemie covid-19



Unikátní pomoc 
na sociálních sítích
Sebepoškozování, úzkostné stavy, samota  
a odloučení od ostatních, náročné soužití  
v domácím prostředí, obavy z finančních potíží 
rodiny, ohrožení bezdomovectvím. S takovými 
a dalšími potížemi se klienti nízkoprahových 
služeb potýkají často. Současná pandemie  
a s ní související opatření však situaci mnohých 
výrazně zhoršilo.

Šanci na zlepšení jsme dali dětem novým projek-
tem online terénní práce. Služba Online v KLÍDKU 
umožnila vyhledávání dětí, které o svých potížích 
komunikují na sociálních sítích nebo se v online 
prostředí chovají rizikově. Terénní pracovníci jim 
přímo tam nabízeli „první pomoc“ v obtížné situaci, 
případně jim pomohli se zajištěním návazné pod-
pory. Právě snadná dostupnost pomoci je přitom 
klíčová – díky aktivnímu vyhledávání ohrožených 
dětí zvládnou odborníci zachytit jejich potíže včas.

#klídek

děti a dospívající



DŘEVĚNKA pomohla 
seniorům zvládnout
pandemii
Seniorům zasáhla pandemie do života opravdu 
zásadně. Zejména těm, kteří žiji sami nebo dale-
ko od zbytku rodiny. Právě na ně se soustředila 
naše pomoc především.

Obstarat nákup nebo dovézt léky bylo to první, co 
jsme udělali. A záhy se ukázalo, že je to skoro to 
nejmenší. To, co brzy chybělo seniorům především, 
byl mezilidský kontakt. Popovídat si, sdílet své oba-
vy, získat podstatné informace. Proto jsme nejen 
nakupovali, ale také hodně telefonovali, skypovali, 
chatovali – zkrátka poskytovali nejen materiální, 
ale i psychickou podporu. A aby to pro hradecké 
seniory bylo ještě snazší, zajistili jsme pro zájemce 
vzdělávací cyklus, který jim pomohl s ovládáním 
digitálních technologií.

#dřevěnka

senioři



Podpořili jsme v pande-
mii učitele a jejich žáky 
balíčky online prevence
Učitelé, školáci a rodiče se po uzavření škol 
ocitli téměř ze dne na den v nové a náročné 
situaci. Naši preventisté jim proto začali rychle 
pomáhat, aby těžké časy co nejlépe zvládli.

Období pandemie jasně ukázalo, že škola ne-
funguje pouze jako místo vzdělávání, ale je také 
zásadní pro setkávání, kamarádství, vztahy a sdíle-
ní. Základním předpokladem fungujícího učení je 
právě psychická pohoda. Aby tomu tak mohlo být  
i nadále – alespoň přes obrazovky počítačů  
– vytvořili jsme pro učitele a žáky balíček preven-
tivní online péče. Usnadnil učitelům psychickou  
a učební podporu školáků na dálku a pomohl jim  
i s vlastní psychohygienou.

#spirála

děti, dospívající, učitelé



Rodinné centrum  
přepnulo na videolekce
Rodinné centrum podporuje nejen zdravý vývoj 
dětí od těch nejmenších až po předškoláky, ale 
pomáhá také jejich rodičům. Je pro ně místem 
setkávání, sdílení a odpočinku v náročné době 
rodičovské „dovolené“. V době pandemie jsme 
chtěli tyto funkce za každou cenu zachovat. 

Už od dubna jsme pilotně spustili prostřednictvím 
sociálních sítí krátké videolekce pro rodiče  
s dětmi. Lektorky natáčely videa s tipy, jak  
i v karanténě trávit čas s dětmi aktivně a rozvíjet  
je v nelehkém období izolovaných domácností. 
Velký zájem o účast ve skupině Spolu online  
v POHODĚ nám potvrdil, jak cennou službou  
pro rodiče naše centrum je.

#pohoda

děti, rodiče, dospělí



Prevence na sociálních 
sítích pro školáky
V posledních letech pracujeme každý rok  
s více než půldruhou tisícovkou školáků. Řeší-
me s nimi, jak dobře čelit rizikům dospívání,  
pomáháme jim pečovat o sebe navzájem a spolu 
s učiteli věnujeme pozornost těm z nich, kteří  
to mají z různých důvodů ve škole těžké. Ani  
v pandemii jsme je nenechali bez podpory.

Pro děti a dospívající z našich preventivních pro-
gramů jsme zřídili speciální sociální sítě. Aby se 
na nás mohli obracet s prosbou o radu či přímo  
o pomoc. Sdíleli jsme s nimi podpůrné tipy, pre-
ventivní rady – zkrátka jsme vytvořili další bezpeč-
ný prostor, který mohou využívat, když si s něčím 
nevědí sami rady.

#spirála

děti, dospívající, učitelé



Na 4 dny Robinsony
Překonávat své hranice, spojit síly a také poznat 
lépe sebe sama i své vrstevníky. To všechno si 
vyzkoušeli dospívající klienti naší nízkoprahové 
služby při dalším zážitkovém pobytu – tentokrát 
na „opuštěném ostrově“.

11 dospívajících se vydalo na pomyslný ostrov  
nejen zažít dobrodružství. Naším cílem bylo po-
moci jim zvládat své emoce v náročných situa-
cích, naučit se jednat s chladnou hlavou a posílit 
tak vlastní sebedůvěru a sebeúctu. Právě snížená 
sebedůvěra, pocit selhání a potíže s hodnocením 
sebe sama často brání dospívajícím, kteří se ocit-
nou v nesnázích, aby cestu z krize včas a bezpeč-
ně zvládli. 

#klídek

děti a dospívající



PRO STREET JAM 
reagoval na fenomén 
teenagerské agrese 
a násilí
Desítky lajků u videa z napadení vrstevníka, 
hromadné rvačky organizované přes facebook, 
zásahy policie – to není víkendová momentka ze 
života fotbalových chuligánů, ale čím dál častěj-
ší realita mnoha dospívajících. Proto jsme se na 
problém zaměřili pozorněji.

S vzrůstající agresí a hromadnými bitkami mezi 
vrstevníky se v posledních letech setkáváme čas-
těji. Důvodů je spousta: agrese z rodiny, hledání 
místa v partě, vyřizování účtů, ale také přirozené 
učení se zacházet s vlastní silou. Právě prevenci 
násilí jsme věnovali i 14. ročník veřejné akce PRO 
STREET JAM. V programu se kromě motivačních 
vystoupení a besed s populárními rapery objevily 
také workshopy věnované bojovým sportům. 
Zkušení trenéři ukázali mladým, jak se dá se silou, 
energií a agresí pracovat úplně jinak. V jejich pro-
spěch, rozumně a s pravidly.

#klídek

děti a dospívající



Rodičům pomohli 
psychologové 
na telefonu
Jarní i podzimní vlny pandemie s uzavřenými 
školami postavily rodiny před velkou výzvu, jak 
celou situaci psychicky zvládnout. Proto jsme 
začali hradeckým rodičům nabízet první psy-
chologickou pomoc a výchovné poradenství  
po telefonu.

Ve chvíli, kdy rodiče řešili psychické potíže své 
nebo svých dětí, kdy se potýkali s konfliktními 
situacemi vyvolanými izolací či karanténou, čelili 
obavám dětí ze nové situace nebo bojovali  
s přechodem na „školu z domova“, mohli se zdar-
ma telefonicky obrátit na náš tým psychologů. 

#slunečnice

rodiče, děti



NEMÁ TO NA ČELE 
– aplikace proti šikaně 
čeká na spuštění
Šikana každoročně zasahuje do života tisíců 
českých školáků. Jsme připraveni to zásad-
ně změnit. Pro rodiče a učitele jsme dokončili 
webovou aplikaci, která jim s monstrem jménem 
šikana pomůže úspěšně bojovat.

V dubnu 2020 jsme plánovali pilotní spuštění 
našeho projektu webového pomocníka pro rodiče 
a učitele, který jim pomůže včas odhalovat a účin-
ně řešit šikanu. Zavřené školy spuštění projektu 
odsunuly na rok 2021. Webové stránky nemato-
nacele.cz nabídnou rodičům a učitelům persona-
lizovaný test šikany, rady „na míru“, infografiku se 
správným postupem i obsáhlý seznam kontakt-
ních míst, kam se při řešení problému mohou  
ve svém regionu obracet.

#spirála

děti, rodiče, učitelé



Nová poradna 
pro rodiče v potížích
Že pandemie covidu a s ní spojená opatření  
tvrdě zasáhly do životů dětí a dospívajících,  
už není pochyb. S psychickými a sociálními 
následky se bude mnoho dětí a také jejich 
rodičů teprve postupně vyrovnávat. Na obtíž-
nou dostupnost této péče jsme proto urychleně 
reagovali.

I proto jsme během roku připravili za pomoci dob-
rovolníků a dárců novou poradenskou místnost. 
Při setkání rodin s psychology a terapeuty řešíme 
citlivé a náročné potíže, takže naším hlavním 
cílem bylo vytvořit bezpečné a příjemné prostře-
dí. Zároveň jsme náš tým posílili o odbornici na 
poporodní psychické potíže, abychom pokryli co 
nejširší paletu potíží od rodičů těch nejmenších  
až po rodiče dospívajících.

#slunečnice

rodiče, děti, dospívající



Od ledna 2021 budeme 
pomáhat už v 5 městech
V roce 2018 jsme nastartovali velký strate-
gický projekt změny k lepšímu pro dospívající 
v našem kraji. V roce 2020 jsme udělali další 
významný krok. Pomůže desítkám dalších mla-
dých lidí.

I přes náročnou pandemickou situaci jsme doká-
zali zmapovat a analyzovat situaci v dalších měs-
tech kraje, která stojí o spolupráci při řešení potíží 
„svých“ dětí a dospívajících. V České Skalici a Úpici 
jsme díky podpoře místních samospráv, Králo-
véhradeckého kraje a také našich dárců dohodli 
start další etapy našeho projektu nízkoprahové 
pomoci v dospívání. S mobilním klubem budeme 
od jara vyjíždět 2 x týdně do obou měst a terénní 
pracovníci tak podají pomocnou ruku mladým 
lidem tam, kde byla podobná podpora zatím jen 
těžko dostupná.

#klídek

děti a dospívající



SPIRÁLA pomáhá 
už 10 let ve školách 
po celém kraji
Naše preventivní programy pro školáky a jejich 
učitele oslavily 10 let existence. A je za nimi 
pořádný kus užitečné práce.

8850 školáků se díky nám dozvědělo, jak čelit 
rizikům dospívání a co dělat, aby jim potíže nepře-
rostly přes hlavu. 62 škol jsme podpořili v tom, aby 
se v nich děti i učitelé cítili dobře a všichni společ-
ně táhli za jeden provaz. 3150 hodin jsme věno-
vali setkávání se školáky, naslouchání, diskuzím, 
radám, prožitkovým hrám, konzultacím a budová-
ní dobrých vztahů. Na to vše jsme dokázali získat 
od donátorů, dárců i nadací přes 7 milionů korun, 
abychom školákům pomohli zvládnout cestu  
k dospělosti bez velkých pádů. Děkujeme!

#spirála

děti, dospívající, učitelé



Pomoc mladým, kteří 
spadli za hranu zákona
Náš program práce s mladými lidmi, kteří vyjeli 
z kolejí zodpovědného života, si poradil i s pan-
demií. Většina účastníků hranici zákona znovu 
nepřekročila.

Kvůli protipandemickým opatřením jsme překo-
pali program, ¾ jsme nuceně přesunuli do onli-
nu, vymysleli jsme individuální úkoly. Poučení? 
Navzdory snaze všech se ukázalo, s jak těžkými 
materiálními podmínkami musí někteří dospívající 
bojovat. Je to ukázková pandemická lekce. O to 
víc nás těší, jak statečně se s tím všichni účastníci 
programu popasovali.

#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  
5 dnů v týdnu ve vytipovaných „rizikových“ lokalitách.  
V roce 2020 se nám podařilo oslovit přes 600 dětí  
a dospívajících, a to i přes probíhající pandemii 
koronaviru. Začali jsme působit v nových lokalitách: 
Třebechovice pod Orebem a Kostelec nad Orlicí  
s CS dětí a dospívajících od 6 do 22 let. Prováděli 
jsme monitoring v obcích Česká Skalice a Úpice,  
abychom zde zjistili potřebnost služeb pro děti  
a mladé lidi.

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

Pokud se na nás obrátí rodič dítěte z NDZM, posky-
tujeme základní poradenství a odkážeme na návazné 
služby. V předcházejícím roce jsme odkazovali  
2 rodiče našich klientů na psychologické poradenství. 

Preventivní programy SPIRÁLA poskytují poraden-
skou činnost formou e-poradny nebo telefonického 
kontaktu pro rodiče dětí, jejichž dítě má problémy ve 
školním prostředí. V roce 2020 jsme nadále pracovali 
na vývoji mobilní aplikace, která bude rodičům po-
máhat s tématem šikany. V programu podpory rodin 
SLUNEČNICE se zaměřujeme na pomoc ohroženým 
rodinám. Za rok 2020 jsme poskytli 27 psychologic-
kých konzultací 11 rodinám.  Rodiče využívaly i naši 
telefonickou „covid“ linku, tu využilo celkem 15 rodin. 

(V rámci poradenské činnosti) pořádání 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 2020 jsme se zaměřili konkrétně na témata 
vztahující se k podpoře a rozvíjení rodičovských 
kompetencí. Celkem jsme rodičům nabídli 9 besed/
přednášek. V rámci besed a přednášek jsme podpořili 
140 rodičů, z toho 3 přednášky probíhaly 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 – velmi často se diskuze týkají 
tématu návykových látek, bezpečného sexu, rizikové-
ho trávení volného času nebo šikany, bezpečí sociál-
ních sítí, v poslední době se opakuje téma agresivity 
a násilí v partách apod. Probíhající koronavirová 
pandemie přinesla v mnohem vyšší míře téma sebe-
poškozování, téma úzkostí a depresí nebo neutěše-
ných rodinných vztahů. V Preventivních programech 
SPIRÁLA se věnujeme prevenci na základních  

a středních školách v Královéhradeckém kraji, reali-
zujeme programy primární prevence všeobecné, ale 
i selektivní. Zaměřujeme se např. na téma závislostí, 
šikany, partnerství a sexu, kriminality a trestní odpo-
vědnosti nebo mediální gramotnosti. V roce 2020 
jsme i přes nepříznivý vývoj epidemiologické situace 
spolupracovali celkově s 8 základními a 5 středními 
školami, celkově s 51 kolektivy, bylo zapojeno 952 
žáků, lektoři celkově s kolektivy pracovali 207 hodin  
a provedli 1265 kontaktů.

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

Provozujeme 1 nízkoprahové zařízení NZDM KLÍDEK, 
celkem ve 3 lokalitách pro děti a mladé lidi ve věku 
6–22 let. NZDM funguje po celý rok, v Hradci Králové 
5 dní v týdnu, v okolích obcích 2 dny v týdnu. Pracuje-
me formou ambulantní a terénní. V NZDM nabízíme 
dětem a mladým lidem ohroženým rizikovými 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 639 dětí  
a mladých lidí z lokalit Hradec Králové (503), Třebe-
chovice pod Orebem (78), Kostelec nad Orlicí (78).

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 2020 jsme za finanční podpory NF Albert uspo-
řádali 4denní zážitkový pobyt pro 12 klientů, kde jsme 
se zaměřili především na téma vzájemného respektu 
mezi lidmi, spolupráce a asertivní komunikace.



Naše práce 
v číslech

Preventivní programy SPIRÁLA

952 školáků

51  tříd

207 hodin

NZDM KLÍDEK

639 dětí a dospívajícíh

12.123 poskytnutých služeb

2.124  hodin přímé práce

Rodinné centrum POHODA

130 dospělých  

78 dětí

278 odcvičených hodin

11 pravidelných programů

Program podpory rodin SLUNEČNICE

9 přednášek - 140 účastníků

11 rodin v poradně  -  27 konzultací

15 rodin na „covidové“ lince

2 podpůrné skupiny -  24 maminek s dětmi

Probační program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

8 dospívajících účastníků

7 absolventů

Klub pro seniory DŘEVĚNKA

26 stálých členů

258 návštěv klubu

17 setkání

5 přednášek - 86 účastníků



Finanční zpráva 
V roce 2020 jsme zrealizovali obdobný počet progra-
mů jako v předcházejícím roce.

Rozpočet zabezpečujeme z více zdrojů a jeho objem 
se zvýšil k hranici 7 mil. Kč. Skladba rozpočtu je srov-
natelná s rokem 2019.

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.

V roce 2020 jsme naplnili plánovanou personální 
kapacitu a tím zároveň i rozpočet, protože mzdové 
náklady činí i nadále více než 3/4 nákladů společnosti.  

Účetnictví společnosti je vedeno externě. Finanční  
a mzdové účetnictví vede smluvní zpracovatel,  
Petr Bartoníček s.r.o., se sídlem v Hořicích.

Společnost má transparentní účet vedený  
u FIO banky, č. ú. 2000154498/2010.

Naše účetnictví podrobujeme dle zákona 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 2020 
 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření  
za rok končící 31. 12. 2020 je v souladu s českými  
a mezinárodními účetními předpisy bez výhrad.“

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V LETECH 2014–2020 (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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ZA ROK 2020 V POROVNÁNÍ S ROKEM 2018 A 2019 (V TISÍCÍCH KČ)

Rok 2018 2019 2020
Spotřeba materiálu + energie 306 397 376
Služby 1256 1442 1051
Osobní náklady 4194 4614 5384
Ostatní náklady 40 864 97
Náklady celkem 5796 6523 6908
Tržby vlastní výkony 128 346 213
Přijaté příspěvky, dary, nadace 877 1250 951
Provozní dotace 4510 4810 5712
Ostatní výnosy 35 41 60
Výnosy celkem 5550 6447 6936
Hospodářský výsledek -246 -76 28

ROZVAHA 2020 (V TISÍCÍCH KČ)

Aktiva Stav k 
1. 1. 2020

Stav k  
31. 12. 

Dlouhodobý nehmotný majetek 19 0
Dlouhodobý hmotný majetek 434 230
Oprávky k dlouhodobému majetku -269 -120
Pohledávky 40 40
Krátkodobý finanční majetek 197 686
Jiná aktiva 11 0
Aktiva celkem 432 836

Pasiva Stav k 
1. 1. 2020

Stav k  
31. 12. 

Vlastní zdroje -254 -330
Výsledek hospodaření -76 28
Cizí zdroje 762 1138
Pasiva celkem 432 836

NÁKLADy A VÝNOSy 2020 (V TISÍCÍCH KČ)

NÁKLADy 2020 v tis. Kč

  materiál + energie 376
  služby + ostatní 1148
  osobní náklady 5384

VÝNOSy 2020 v tis. Kč

  vlastní výnosy + ostatní 273
  příspěvky + dary + nadace 951
  provozní dotace 5712

5%

17% 78%

4%

14% 82%



Tým PROSTOR PRO 
v roce 2020

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. Klára Pittnerová
Mgr. Andrea Hartmanová (od 05/2020)
Bc. Eva Hejcmanová (od 06/2020)
Bc. David Hladík
Bc. Michaela Hrubá (do 03/2020)
Ing. Václav Chytil
Bc. Anna Kojanová (do 01/2020)
Bc. Markéta Kokošínová (do 06/2020)
Bc. Aleš Mentberger (do 03/2020)
Mgr. Karolína Míková (06/2020)
Mgr. Kateřina Podlipná
Mgr. Nicola Skalická (od 04/2020)

Preventivní programy SPIRÁLA
Mgr. Petra Popelková – vedoucí programu
Mgr. Veronika Dolečková 
Mgr. Klára Pittnerová (od 09/2020)

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
Adéla Břeštovská – koordinátorka programu

Klub pro seniory DŘEVĚNKA
Adéla Břeštovská – koordinátorka programu

Zázemí
Adéla Břeštovská – asistentka ředitele, provozní
Mgr. Marek Nagy, Ph.D. – fundraising/PR a komunikace
Veronika Fertő – projektová manažerka
Jiří Dvořák – úklid

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



Děkujeme všem našim 
partnerům a dárcům
Děkujeme všem, kdo se podíleli na realizaci našich 
aktivit a programů v roce 2020 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 Třebechovice pod Orebem
Evropský sociální fond – Operační program Zaměst-
nanost

Nadace a nadační fondy
Elektrárny Opatovice
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Nadační fond ALBERT
Nadační fond Tesco
T-Mobile Pomáháme
ŠKODA AUTO, a.s.

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

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

Firemní partneři
Deva Nutrition a.s.
Doktor Důlek s.r.o.
COFIS CZ, s.r.o.
Eurac Hradec s.r.o.
HK Audit s.r.o.
Královéhradecká provozní, a.s.
Marius Pedersen a.s.
Merida Hradec Králové, s.r.o.
STATEK KYDLINOV s.r.o.
STYLBAU, s.r.o.
V-Grip s.r.o.
VIAMILK CZ družstvo

Firemní dárci
A G I HK spol. s r.o.
ALTER, s.r.o.
ATOM RAT s.r.o.
ELZA Předměřice, s.r.o.
EMADO Hradec Králové s.r.o.
ERASPIS s.r.o.
Hornbach Baumkart CS spol. s.r.o.
INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o.
Ing. Jitka Vaníčková
JTK agency spol. s r.o.
JYSK s.r.o.
J4 s.r.o.
MF Servis s.r.o.
SINDLAR Group s.r.o.
TANO TECHNIK spol. s r.o.
TECHPROFI HK, s.r.o.
Yate s.r.o.

Individuální dárci
Olga Čepelová
Vanda Červená
Jitka Dospělová 
Eva Doušová
Martina Fafílková
Miloš Haták
Luděk Holoubek
Jan Krejča
Antonie Nagyová
Michal Novotný
Pavel Jór
Jiřina Šmídová
Michaela Špinová
Vojtěch Vavřín

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

Prosím, zapojte se a pomáhejte s námi. 
Podpořte nás darem. 

Podrobnosti najdete na: www.prostorpro.cz/darujte



Děkujeme za provozní dotace a finanční dary těmto institucím a nadacím

Poděkování patří našim 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


