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SLOVO PŘEDSEDY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ A VEDOUCÍ NZDM KLÍDEK
Vážení partneři, kolegové a přátelé,
rok 2004 byl pro nás plný důležitých změn. Zrušili jsme řemeslnické služby a přejmenovali
se na PROSTOR PRO, o. s. S touto změnou také souvisí zvolení nového jednatele organizace.
Více jsme se soustředili na sociální projekty, především na náš hlavní projekt Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež KLÍDEK.
V lednu jsme v centru KLÍDEK otevřeli Dětský klub. Díky nabízeným aktivitám chodí pravidelně
do KLÍDKU více než 150 klientů. V roce 2004 KLÍDEK navštívilo přes 400 dětí a mladých lidí.
Uspořádali jsme dva multikulturní festivaly pod názvem KLÍDEK FEST, desítky koncertů
nekomerčních domácích a zahraničních kapel, několik výstav, besed, divadelních představení
a první zážitkový víkend v Orlických horách. Podařilo se nám ustálit personální složení.
Nad projektem KLÍDEK převzal osobní záštitu hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel
Bradík.
Pro veřejnost jsme v centru města uspořádali dva lidové řemeslnické trhy a Vánoční benefiční
festival s lidovými řemeslníky a bohatým kulturním programem. V červenci jsme zahájili veřejnou
sbírku prodejem perníkových srdcí. Výtěžek ze sbírky nám pomůže uhradit rekonstrukci hřiště.
A co nás čeká v příštím roce? V roce 2005 se budeme věnovat rozvoji a zkvalitňování služeb
poskytovaných v centru KLÍDEK i rozvoji celé organizace. Na jaře otevřeme výtvarnou dílnu
s hrnčířským kruhem. Plánujeme před centrem KLÍDEK vybudovat menší multifunkční sportovní
hřiště. Námi nabízené volnočasové aktivity doplníme o tři zážitkové víkendové programy
v přírodě a rozšíříme své služby o terénní práci. Nadále budeme také pokračovat v pořádání
kulturních akcí.
I v následujících letech budeme naplňovat cíle, poslání a vizi organizace. Věříme, že i s Vaši
pomocí dosáhneme našich cílů co nejdříve.

David Petr
předseda PROSTOR PRO, o. s.

Bc. Helena Němečková
Vedoucí NZDM Klídek

POSLÁNÍ ORGANIZACE
VYTVÁŘÍME A NABÍZÍME PROSTOR PRO SOCIÁLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ZAMĚŘENÉ
PŘEDEVŠÍM NA DĚTI A MLÁDEŽ.
HISTORIE
Sdružení bylo založeno dle zákona o sdružování občanů, č. 83/90 a zaregistrováno
na Ministerstvu vnitra od 1. 2. 2000 jako Sdružení českých řemeslníků. Původním záměrem
zakladatele Tomáše Langra bylo propojit podnikatelskou a neziskovou sféru: každý řemeslník,
sdružený pod značkou SČŘ, odváděl část svých zisků na provoz organizace. Z počátku
organizace pořádala jednorázové volnočasové akce v centru města Hradec Králové. Současně
vznikla myšlenka vytvořit centrum, kde by děti a mladí lidé mohli trávit svůj volný čas. V červnu
2003 jsme otevřeli nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK. V roce 2004 jsme odstoupili
od řemeslnického způsobu samofinancování, protože se ukázal jako dlouhodobě neefektivní.

Úplný název:

PROSTOR PRO, o. s.

Právní forma:

občanské sdružení

Oficiální adresa:

Čajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové

IČO:

701 555 77

Registrace:

Ministerstvo vnitra 1. 2. 2000, pod číslem VS/1-1/42702/00-R

Bankovní spojení:

1919191919 / 2400, eBanka, a. s.

ČLENSKÁ STRUKTURA V ROCE 2004
Předseda:

Tomáš Langr do 10. 9. 2004
David Petr od 10. 9. 2004

Rada sdružení:

Ing. arch. Andrea Benešová
Mgr. Jarmila Kopecká
Petr Mareček
Bc. Helena Němečková
David Petr
Martin Sebastian Špička
David Tomáš

Členské shromáždění: Ing. Pavel Bachmann, Ing. arch. Andrea Benešová, Martina
Dašková, Bc. Marek Haltuf, Milena Jenčovská, DiS., Michal Klapal,
Mgr. Jarmila Kopecká, Mgr. Gabriela Kozmová, Tomáš Langr,
Tomáš Mangel, Petr Mareček, Bc. Helena Němečková, Stanislava
Solilová, Martin Sebastian Špička, Bc. Jana Štěrbová, David Tomáš,
Bc. Lukáš Tříska, David Petr, Simona Zatloukalová
ZAMĚSTNANCI V ROCE 2004
Jednatel sdružení:
Tomáš Langr do 10. 9. 2004; David Petr od 10. 9. 2004
Dispečerka řemeslníků:
Jana Krejzová do 31. 3. 2004; Karolína Hamšíková do 27. 5. 2004
Projektový manager:
Ing. Pavel Bachmann do 19. 5. 2004
Firemní fundraiser:
David Petr
Vedoucí NZDM KLÍDEK:
Bc. Jana Vondroušová do 13. 2. 2004; Bc. Marek Haltuf do 31. 7. 2004; Bc. Helena
Němečková od 1. 8. 2004
Kontaktní pracovníci:
Bc. Helena Němečková do 31. 7. 2004; Bc. Marek Haltuf do 23. 9. 2004; Simona
Zatloukalová; Milena Jenčovská, DiS.; Michal Klapal; Bc. Lukáš Tříska
Účetní:
Gabriela Střelečková
Pomocný pracovník:
Tomáš Sejkora
PROJEKTY ORGANIZACE

NZDM KLÍDEK
Popis projektu
Idea zřídit nízkoprahové zařízení pro děti a mládež vznikla v roce 2002. Za pomoci
PaedDr. Mgr. Milana Stehlíka z Magistrátu města Hradec Králové byl v rámci prevence
kriminality připraven projekt NZDM Klídek. Počátkem roku 2003 se nám podařilo získat vhodné
prostory a základní finanční prostředky. Slavnostní otevření NZDM Klídek proběhlo 26. června
2003, v lednu následujícího roku jsme otevřeli Dětský klub.
Poslání
NZDM Klídek nabízí cílové skupině neorganizovaných dětí a mladých lidí bezpečný prostor,
kde mohou trávit volný čas a vytváří netradiční volnočasové aktivity. Poskytuje pomoc a podporu
v obtížných životních situacích prostřednictvím odpovídajících sociálních služeb a doprovází
své klienty obdobím dětství a dospívání.
Cílová skupina
Jedná se především o jinde neorganizované děti (8 - 13 let) a mladé lidi (14 - 20 let) primárně
z lokality Hradec Králové - Malšovice, kteří mohou být ohroženi sociálně nežádoucími jevy,
nacházet se v subjektivně obtížné životní situaci, příp. být v konfliktu se sociálním okolím
či společenskými normami.
Sekundární cílová skupina není vymezena specifickými definičními znaky. Tvoří ji účastníci
kulturních a jiných akcí z řad širší veřejnosti.
Hlavní cíl

ˇ

zlepšovat kvalitu života cílové skupiny a zejména se zaměřit na prevenci sociálně
nežádoucích jevů

Dílčí cíle

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

aktivně vyhledávat, oslovovat a kontaktovat cílovou skupinu
nabízet otevřený a bezpečný prostor pro trávení volného času
vytvářet pružnou nabídku volnočasových aktivit
aktivizovat tvůrčí potenciál uživatelů služeb
doprovázet je obdobím dětství a dospívání
předcházet a omezovat vliv sociálně nežadoucích jevů v souvislosti s cílovou skupinou
pomáhat uživatelům služeb překonávat subjektivně obtížné životní situace
zvyšovat jejich sociální dovednosti a posilovat jejich schopnost zvládat obtížné životní situace
posilovat přirozené sociální vazby uživatelů
vykonávat sociálně právní ochranu

V letošním roce byly cíle NZDM Klídek naplňovány v několika stupních

ˇ
ˇ

ˇ

ˇ

Cílové skupině byl nabízen bezpečný prostor bez drog, alkoholu, násilí a diskriminace,
založený na principech nízkoprahovosti (anonymita, služby zdarma atd.). Tato základní služba
byla klienty NZDM Klídek využívána oproti loňskému roku ve zvýšené míře.
Nabídka volnočasových aktivit byla v letošním roce obohacena o zážitkové hry a další
činnosti (žonglování, kulečník apod.). O tuto službu je ze strany klientů stále velký zájem.
Pracovníci NZDM Klídek dávají klientům také možnost průběžně se vyjadřovat (formou anket,
dotazníků a rozhovorů s pracovníky) k chodu zařízení a sdělovat své nápady, které se týkají
nových forem volnočasových aktivit.
V rámci prevence byly pořádány besedy v oblasti kriminality mládeže, drog apod. Dále byly
v těchto oblastech vedeny skupinové rozhovory na témata pro klienty aktuálně potřebná
A důležitá. Skupinové rozhovory vedli stálí pracovníci klubů, besedy byly realizovány za účasti
externích odborníků.
V letošním roce se pracovníkům dobře dařilo navazovat s klienty vztah založený na vzájemné
důvěře. Uživatelé začínají ve zvýšené míře (oproti roku 2003) využívat sociálních služeb
poradenství, poskytnutí informací, individuální rozhovor, dlouhodobé doprovázení obtížnou
fází života apod.

Doplňující aktivitou NZDM Klídek byly festivaly a další kulturní aktivity otevřené i pro veřejnost.
Cílem bylo zejména seznámit veřejnost se zařízením a navázat kontakt s novými klienty.

ZHODNOCENÍ PROJEKTU KLÍDEK
V tomto roce se dařilo stanovené cíle úspěšně naplňovat. Podařilo se zajistit ideální počet
kvalifikovaných pracovníků a navázat s klienty kontakt na bázi vzájemné důvěry. Přes všechny
velké změny a obavy s nimi spojené je loňský rok hodnocen jako úspěšný. Projekt Klídek lze, díky
stále vzrůstajícímu zájmu cílové skupiny i spolupracujících institucí a donátorů, hodnotit jako
důležitou součást sítě sociálních služeb na Královéhradecku.
Zodpovědná osoba projektu: Bc. Helena Němečková

STATISTIKA 2004

Počet klientů celkem
Počet kontaktů celkem
Průměrný počet kontaktů/měsíc
Využití volnočasových aktivit
Využití sociálních služeb

315,00
5 752,00
479,34
5 599,00
153,00

Počet kontaktů v jednotlivých měsících

leden

309

únor

585

březen

695

duben

665

květen

538

červen

398

červenec

284

srpen

489

září

514

říjen

515

listopad

412

prosinec

348

Poměr dívky/chlapci

dívky 43%

chlapci 57%

KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE
12. 1. - 30. 1. Výstava fotografií Stanislava Smrčky: The spirit of Hard core is alive
16. 1.

Vystoupení/workshop kouzelníka Jakuba Kroulíka (Trutnov) a dívčí taneční
skupiny HMP (Pardubice)

23. 1.

HIP-HOP párty (DJ DAR a DJ LOOP, Hradec Králové), DJ workshop

25. 1.

Koncert kapel AKCE Z (punkrock, Hradec Králové), NÁTĚROVÁ HMOTA
(punkrock, Hradec Králové)

27. 1.

Divadelní představení Divadla DNO (Hradec Králové) s představením: Bomba

29. 1.

Loutkové představení středověkého trubadůra Jaroslava Junga (Pardubice)
se zpěvy pro děti

11. 2.

Workshop hra na didgeridoo

18. 2.

Divadelní představení Divadla DNO (Hradec Králové) s představením: Krátká
představení, rychlé písně

20. 2.

Koncert kapel SONS OF SATURN (emorock, Francie), HIROSHIMA (grindcore,
Hradec Králové)

25. 2.

poslechové odpoledne - Odpoledne s extrémní hudbou aneb „symphonies
of sickness“

27. 2.

Turnaj v halovém fotbale - ZŠ Milady Horákové (NZDM Klídek vs. NZDM,
o. s. Salinger)

5. 3.

Velký masopustní rej

5. 3.

Fotbalový turnaj na ZŠ Sever, ve spolupráci s občanským sdružením Salinger
a Dětským domovem v Nechanicích

10. 3.

Koncertní vystoupení bubeníka a léčitele Ladislava Rehánka, workshop bubnování

21. 3.

Koncert kapel SEE YOU IN THE HELL (hardcore trash, Brno), FESTA DESPERADO
(rawpunk, Brno), NĚMÁ BARIKÁDA (crustcore, Žamberk)

9. 4.

Velká velikonoční diskotéka

10. 4. - 11. 4. Klídek fest #1 účinkovali: PAVILON M2 (noisy rock, Hradec Králové), FRIVOLVOL
(hardcore, Finsko), Allee der KOSMONAUTEN (hardcore, Německo),
SUBNOIZZZ CHAPITÓ představení Punk is not dead (divadelní soubor, Ostrava),
TOSTAKI (noisy rock, Hradec Králové), LEGENDS IN OUR MIND (emocore,
Holandsko), FRONTIERA (punk, Itálie), SPACCIATORI
DI MUSICASTUPEFACENTE (hardcore, Itálie), videoprojekce filmů
16. 4.

Koncert kapel WÝCHODNÍ POSÁDKA (hip-hop, Jaroměř), ROVNOCENNEJ
SOUPEŘ (hip-hop, Hradec Králové)

29. 4.

Předčarodějnický večer (pálení čarodějnic, táborák, opékání)

27. 4. - 14. 5. Výstava obrazů: Kateřina Rybenská Daňková NIKDY NIKDE
4. 5.

Koncert kapely THE OCEAN (hardcore, Německo)

23. 5.

Rukama nohama - závody v Cyklokrosu, lidová řemesla (akce pořádání společně
s o. s. Hledání)

28. 5.

Koncert kapel THE LAST MILE (hardcore, Holandsko), T.C.N. (punk, Hradec
Králové)

12. 6.

Koncert kapel WEEDIE BEEDIES (funky, Rakousko), THE PLAGUE MASS
(hardcore, Rakousko)

7. 6. - 30. 6.

Výstava kreseb Radka Krause: PUNK KOMIX

29. 6.

Hurá prázdniny! (hry, soutěže, táborák…)

4. 7.

Koncert kapel DAISY CHAIN (punk, Německo), BENJAMIN BAND (punk, Trutnov)

22. 7.

Strašidelné čtení v Klídku - čtení klasických strašidelných příběhů a hororů
při svíčkách

5. 8.

Koncert kapel PETERS (emocore, Německo), MATULA (emocore, Německo)

5. 8. - 23. 8.

Výstava fotografií Dory Dernerové

23. 8. - 10. 9. Výstava didaktických obrazů Jirky Maňáska: Legrando grando!
31. 8.

Ahoj prázdniny! (rozloučení s prázdninami - táborák, stezka odvahy, nocleh
v Klídku)

1. 9.

Zpívání s kytarou a táborák před Klídkem

3. 9.

Klídek fest #2 účinkovali: SkA´N´DaaL (ska, Hradec Králové), Pavilon M2
(noisy rock, Hradec Králové), Divadlo DNO - představení Hodinka na dně
(Hradec Králové), É PERRICOLOSO SPORGERSI (rock, Hradec Králové),
DJ MUFONIC (Hradec Králové), fireshow, žonglování

15. 10.

Koncert kapel SOON IN HERE (hardcore, Izrael), SKARP (hardcore, USA),
THEMA 11 (emorock, Hradec Králové), TOSTAKI (emorock, Hradec Králové)
Akce pořádaná společně s občanským sdružením Hudba na soutoku
na Pivovarské flošně v Hradci Králové

15. 10.

Minidrakiáda (spojená s výrobou vlastních draků)

22. 10.

Odpoledne s lidovými řemesly (řezbář, šperkař, kovář…)

17. 11.

Labyrint lan (lanové aktivity u rybníku Biřička)

3. 12.

Mikulášovinky (Mikulášská nadílka, diskotéka)

Besedy, exkurze, výlety…

15. 1.

Beseda o trestním právu se soudci Okresního soudu

11. 3.

Exkurze u Okresního soudu soudní jednání

12. 5.

Beseda na téma: Tradiční role mužů a žen ve společnosti
(Anarchofeministická skupina, Praha)

14. 5.

exkurze v jízdárně (péče o koně, jízda na koních)

26. 5.

Beseda s pracovníky Tyfloservisu (jak se chovat k člověku se zrakovým postižením,
ukázka simulačních brýlí, Braillova písma, tyflopomůcek, prostorová orientace
s bílou holí…)

19. 10.

Exkurze ve Vazební věznici Hradec Králové

26. - 28. 11.

Hurá na hory! (zážitková víkendová akce na horské chatě v Sněžném u Dobrušky)

ROZVOJ FUNDRAISINGOVÝCH AKTIVIT
Cílem projektu byl rozvoj fundraisingových metod využívání stávajících a nových finančních
zdrojů, profesionalizace fundraiserů, vyhotovení kvalitních propagačních materiálů a zajištění
technického a personálního zázemí. Fundraiseři organizace se orientovali především na firemní
fundraising, samofinancování (poskytování řemeslnických služeb), zpracovávání žádostí o granty
a pořádání lidových řemeslnických trhů, beneficí a veřejných sbírek.
Projekt probíhal od 15. 7. 2003 do 15. 1. 2005 a byl realizován za finanční podpory Evropské
unie z programu PHARE 2002.
GRANTY A FIREMNÍ FUNDRAISING
Podávání projektů do grantových řízení a firemní fundraising jsou klíčovými fundraisingovými
aktivitami organizace (příjmy viz. Hospodaření organizace).
Zodpovědné osoby: David Petr - firemní fundraising,
Bc. Helena Němečková, Simona Zatloukalová - granty
POSKYTOVÁNÍ ŘEMESLNICKÝCH SLUŽEB
Popis:
Projekt poskytování řemeslnických služeb byl od počátku realizován se záměrem částečně
dotovat neziskové aktivity sdružení. V sídle organizace fungoval dispečink nabízející občanům
více než 25 řemeslných profesí. Příspěvky od řemeslníků za zprostředkované zakázky měly pokrýt
především sociální služby organizace.
Zhodnocení:
Tento záměr se ukázal jako obtížně realizovatelný. Přestože se projekt pozitivně vyvíjel a příjmy
od řemeslníků stoupaly, pokryly pouze provozní náklady (mzda dispečerky, telefonní náklady
apod.). Po dlouhém zvažování a na doporučení odborníků z oblasti strategického rozvoje
a marketingu jsme se projekt rozhodli k 10. 5. 2004 ukončit.
Zodpovědná osoba: Tomáš Langr
LIDOVÉ ŘEMESLNICKÉ TRHY
Popis:
Cílem lidových řemeslnických trhů bylo zvýšit povědomí o organizaci PROSTOR PRO, o. s.
Výtěžek z dobrovolného vstupného, případně zisk za realizaci akce na zakázku, byl určen
na provoz NZDM Klídek. Trhy nabízely širokou škálu tradičních řemesel. Řemeslníci prodávali
výrobky a předváděli svůj um. Především zapojovali děti, aby si vlastníma rukama dané řemeslo
vyzkoušely. Návštěvníci se aktivně účastnili kulturního programu (tradiční lidová hudba, tance,
pouliční divadla atd.), který celou akci doprovázel. Trhy byly ojedinělé díky moderátorům,
kteří vyzývali kolemjdoucí k jeho návštěvě, informovali o činnosti organizace a děkovali našim
partnerům.
Zhodnocení:
Lidové řemeslnické trhy zajišťované kompletně PROSTOR PRO, o. s.:

ˇ

Lidové řemeslnické trhy v Hradci Králové, náměstí 28. října, 17. 9. (zisk 4 315,- Kč),
Cca celkem 1000 návštěvníků.

Akce, v rámci kterých PROSTOR PRO, o. s. zajišťovalo na zakázku tradiční trhy lidových řemesel:

ˇ
ˇ

Mariánská pouť v Kvasicích u Kroměříže, 14. 15. 8., zisk 16 000,- Kč,
Svatováclavské slavnosti v Dobrušce, 25. 9., zisk 10 000,- Kč.

Zodpovědná osoba: Tomáš Langr, Martina Dašková

SBÍRKY
Popis:
Cílem sbírek bylo zajistit finanční prostředky na provoz organizace, především na pokrytí
provozních nákladů NZDM Klídek. První sbírka probíhala od prosince 2003 do března 2004
formou prodeje perníkových srdcí v ulicích města. Takto získané finanční prostředky jsme využili
na nákup vybavení centra. V červenci jsme zahájili druhou veřejnou sbírku určenou
na rekonstrukci sportovního hřiště před NZDM Klídek. Dobrovolníci a brigádníci nabízeli
perníčky každý den. Po čase jsme zjistili, že je efektivnější uspořádat jeden naplánovaný
a připravený sbírkový den. Obdobným způsobem uspořádáme sbírku v příštím roce na podzim.
Opět oslovíme střední a vysoké školy, aby nám poskytly desítky dobrovolníků na prodej
sbírkových předmětů. Sbírku doplní zapečetěné pokladničky umístěné na frekventovaných
veřejných místech.

Zhodnocení:
Výnosy z 1. sbírky:
prosinec 2003 - březen 2004
čistý výtěžek celkem

Výnosy z 2. sbírky:
červenec - srpen 2004
září 2004
*říjen - listopad 2004
čistý výtěžek celkem

19 829,- Kč
19 829,- Kč

86 820,- Kč
52 920,- Kč
58 520,- Kč
198 260,- Kč

* z toho 1. sbírkový den: 51 201,- Kč
Zodpovědná osoba: Tomáš Langr

BENEFICE
Důvodem pořádání benefičních akcí bylo zvýšení povědomí veřejnosti o činnosti organizace.
Zisk nebyl hlavním cílem.

ˇ

Benefiční Lidový řemeslnický trh na náměstí 28. října v Hradci Králové, 25. 6. 2004,
ztráta 9000,- Kč.
Mediální dopad byl velký, účast cca 800 lidí, ale akce byla ztrátová z důvodu velkých nákladů
na honoráře a propagaci.

ˇ

Vánoční benefiční festival v Novém Adalbertinu v Hradci Králové, 18. 12. 2004,
výnos: 24 485,- Kč. Částku zdvojnásobila Nadace Divoké Husy.
Mediální dopad byl velký, účast cca 315 lidí.

Zodpovědná osoba: Martina Dašková

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH A SPOLUPRÁCE
Díky postupnému zkvalitňování nabízených služeb na základě Standardů kvality sociálních služeb
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jsme se stali součástí sítě sociálních služeb Magistrátu
města Hradce Králové a byli zařazeni do jeho komunitního plánu. Jsme aktivními členy Pracovní
skupiny NZDM Královéhradeckého kraje, která si klade za cíl sjednotit poskytované služby
v rámci NZDM zavedením Standardů kvality NZDM Královéhradecký kraje a vést tak zmíněná
zařízení k profesionalitě. Jsme řádným členem České asociace streetwork, která zastřešuje
veškeré nízkoprahové a terénní programy v České republice.
Velmi dobrá spolupráce je navázána s Probační a mediační službou České republiky,
Dobrovolnickým centrem pod Občanským poradenským střediskem, Střediskem výchovné péče
Domino pod Dětským diagnostickým ústavem a Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec
Králové.

SUPERVIZE
Projekt Klídek je pod supervizí PhDr. Dany Dobiášové, terapeutky a pracovnice Ambulantního
programu o. s. Laxus, Hradec Králové. Supervize se koná každý měsíc v časové dotaci 3 hodin.
Zvyšuje jistotu pracovníků v odborné činnosti a působí jako prevence syndromu vyhoření.
Dle potřeby je využívána i supervize individuální.
Profesionální úroveň poskytovaných služeb je také zajišťována pomocí schůzek s odbornou
garantkou projektu Alenou Vosáhlovou, terénní pracovnicí občanského sdružení Šance pro Tebe
Chrudim. Setkání se konají jedenkrát měsíčně v rozmezí 2 hodin.
Poradcem pro rozvoj organizace a management je Mgr. Jan Korytář, vedoucí organizace
Společnost přátel přírody, Liberec, akreditovaný lektor, konzultant a absolvent ročního
rekvalifikačního kurzu fundraisingu pod Informačním centrem neziskových organizací, o. p. s.
V oblasti marketingu, grafického designu a produkčních služeb jsme pod supervizí agentury
FSBT Ivy Hubičkové a Martina Sebastiana Špičky, Hradec Králové. Supervize je realizována
na základě dlouhodobé spolupráce.

PODĚKOVÁNÍ
Závěrem bychom rádi za projekt Klídek poděkovali všem, kdo se na realizaci našich aktivit
podíleli, naši činnost podporovali finančně, radou i jinou pomocí.
Zejména chceme zdůraznit vydatnou pomoc a podporu ze strany těchto institucí i jednotlivců:
našich dobrovolníků, supervizorů, kolegů ze spolupracujících institucí, orgánů veřejné a státní
správy, nadací, firem a dalších donátorů.
Pokud zde někdo nebyl zmíněn, nebylo to úmyslné, myslíme na něj a tímto mu zvlášť děkujeme.

PLÁNY NA ROK 2005
V roce 2005 se budeme věnovat rozvoji a zkvalitňování poskytovaných služeb v NZDM Klídek
i rozvoji celé organizace. Především plánujeme:

ˇ

otevřít výtvarnou dílnu

ˇ

vypracovat Rozvojový plán NZDM Klídek

ˇ

vybudovat před centrem KLÍDEK malé multifunkční hřiště pro sportovní a pohybové aktivity

ˇ

zrealizovat kulturní a jiné akce pro veřejnost: KLÍDEK FEST 3 a 4, Labyrint lan (zážitkové
lanové aktivity), spoluúčast na třídenním celokrajském kulturním festivalu v Jaroměři,
letní a podzimní lidový řemeslnický trh

ˇ

připravit a realizovat 3 zážitkové víkendové programy

ˇ

vytvořit síť dobrovolníků pro veřejné akce

ˇ

vytvořit a podat grant na Strukturální fondy Evropské unie

ˇ

navázat bližší spolupráci s Dobrovolnickým centrem a Univerzitou Hradec Králové

ˇ

uspořádat podzimní sbírkový den

ˇ

pokračovat v tvorbě metodických manuálů pro poskytování služeb

ˇ

postupné naplňovat Standardy kvality sociálních služeb MPSV ČR a Standardy kvality
sociálních služeb Královéhradeckého kraje

ˇ

rozšířit stávající služby o terénní práci

POVAŽUJETE NAŠI PRÁCI ZA UŽITEČNOU? PODPOŘTE NAŠI ČINNOST:

ˇ

materiálním darem (vybavení NZDM Klídek)

ˇ

jednorázovým finančním příspěvkem nebo trvalým příkazem:
na náš účet u eBanky č.: 1919191919/2400 na provoz NZDM Klídek,
na náš účet u eBanky č.: 7878/2400 na vybudování hřiště před NZDM Klídek.

ˇ

dobrovolnou prací (jednorázové akce, roznos letáků apod.)

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005

výnosy
výnosy
výnosy

494 990,- Kč
náklady
1 567 396,- Kč
náklady
2 766 618,- Kč
náklady
předpokládaný rozpočet

489 518,- Kč
1 275 770,- Kč
2 726 347,- Kč
3 000 000,- Kč

NÁKLADY
materiálové náklady
spotřeba energie
opravy a udržování
spoje celkem
cestovní náklady
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
jiné celkem
náklady celkem

517 672,97
56 384,00
20 109,00
203 000,00
15 067,78
429 157,64
1 098 504,00
365 419,00
21 032,88
2 726 347,27

PŘÍJMY
dotace Magistrát města Hradec Králové
dotace Krajský úřad Královehradeckého kraje
dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
dotace Ministerstva kultury ČR
dotace Nadace rozvoje občanské společnosti
nadační příspěvky
prodej služeb - reklama
samofinancování řemeslníci
prodané zboží
příjem ze sbírky
dary finanční
dary materiální
dary služeb
členské příspěvky
dobrovolné příspěvky
příjmy celkem

364 704,00
340 000,00
396 400,00
20 000,00
208 404,85
126 182,00
260 945,00
82 884,50
20 000,00
284 295,50
456 700,00
152 914,00
2 641,00
6 300,00
44 247,97
2 766 618,82

AKTIVA A PASIVA
Rozvaha (v tisících Kč)
Aktiva celkem
dlouhodobý majetek celkem
krátkodobý majetek celkem
pohledávky celkem
krátkodobý finanční majetek celkem
Pasiva celkem
vlastní zdroje celkem
jmění celkem
výsledek hospodaření celkem
cizí zdroje celkem
dlouhodobé závazky celkem
krátkodobé závazky celkem

rok 2004
462
7
455
97
358
462
198
158
40
264
56
208

rok 2003
273
7
187
1
186
288
157
158
-1
131
131

PARTNEŘI A DÁRCI

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ NAPLŇOVAT CÍLE, POSLÁNÍ A VIZI NAŠÍ
ORGANIZACE.
Magistrát města Hradec Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo kultury ČR
Nadace rozvoje občanské společnosti EU
Nadace Open society fund Praha
Nadace Divoké husy
Siemens Fond Pomoci
Úřad práce v Hradci Králové
Generální partner
SKANSKA CZ a. s.
Hlavní partneři
AGI HK s. r. o.
AMÁDEUS REAL a. s.
CITIBANK a. s.
EUBE a. s.
FIFTY-FIFTY CZ, s. r. o.
GE MONEY BANK, a. s.
IPB REAL a. s.
ISOLIT - BRAVO, spol. s r. o.
FSBT - Iva Hubičková a Martin S. Špička
VITAMÍN Kateřina Buršíková
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
MARIUS PEDERSEN a. s.
METROSTAV a. s.
T-MOBILE CZECH REPUBLIC a. s.
TECHPROFI HK, s. r. o.
Partneři
AIRON Technic, a. s., Astrid Cosmetics, a. s., COLAS CZ, a. s., Deníky BOHEMIA,
Dukase s. r. o., ELVIA PRO s. r. o., Hewlett-Packard s. r. o., IMEDA spol. s r. o., Janoš Pavel zdobený perník, Ladislav Jaroš - výroba cementových prvků, MF SERVIS s. r. o., RENGL, s. r. o.,
ŘEMPO HOLOUBEK, a. s., SCHAERF-ROVI s. r. o., S. F. LAUBR - SPORT, s. r. o.,
SIT & KHASO v. o. s., VCES, a. s., Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Dárci
ALBI Česká republika a. s., ALGO s. r. o., ANNONCE, Berger - Huck s. r. o. - výroba sítí
a žíněnek, CONTI - autorizovaný výrobce razítek TRODAT, CSc Hradec Králové, spol. s r. o.,
EMADO Hradec Králové, s. r. o., EPI - TREZORY s. r. o., EUROPAPIER - BOHEMIA spol. s r. o.,
ExcelFOTO s. r. o., Foma Bohemia spol. s r. o., HK Audit s. r. o. - Ing. Zdeněk Kuča,
INET-SERVIS.CZ, Infinity a. s., Ing. František Jirák, Ing. Jan Němeček, IVAX Pharmaceuticals
s. r. o., Jaromír Šrám - UNI JAS, Milan Jaška - podlahářství, s. r. o., KOPEKO, s. r. o.,
Krkonošské papírny a. s., Merida Hradec Králové s. r. o., MOIRA - extreme climatic
performance, Nadační fond nadaných Jablonné nad Orlicí, NIKAIMPEX s. r. o. - stylový
holandský nábytek, PB Com, spol. s r. o. - servis a dodávky VT, RPR-WTERM, s. r. o., Zdeněk
Svoboda - podlahářství, Ing. Pavel Šupík, TRIGA COLOR, a. s. - velkoobchod barvy - laky,
UNISON, spol. s r. o., VPS s. r. o. - vše pro střechy, Jiří Vrabec - JVS, Petr Vrbický - Dřevěné
hračky - antikvariát, Ing. Josef Zieleniec.
Zvláštní poděkování: Iva Hubičková, Martin Sebastian Špička, Filip Kaška, Ondřej Maršík
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