VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Dobrý den,
uplynulý rok 2008 vnímám jako zásadní v existenci
a rozvoji naší neziskové organizace PROSTOR PRO.
Na začátku roku 2008 zasedla první Rada sdružení
s externími členy a na sklonku roku jsme přijali výkonnou ředitelku. Mým hlavním cílem bylo a mým přáním je zajistit ten správný rozvoj organizace. Vím, že
tato cesta není jednoduchá a je dlouhá. Ve stávající
struktuře, jako je ta naše, mnoho organizací zaniká
nebo se stává součástí jiné, veliké organizace. Věřím
a pevně doufám, že s novým týmem všechna úskalí
zvládneme. Jsme tu totiž především pro děti, mladé
lidi, maminky, pro ty, co potřebují naši pomoc.

David PETR

Vážení přátelé, příznivci, partneři našeho
občanského sdružení,
je mi velkou ctí, že jsem se v loňském roce stala členem týmu PROSTOR PRO, o. s.. Pracovat v neziskové
organizaci je pro mne poslání. Mým posláním je vytvářet co nejlepší podmínky pro všechny zaměstnance PROSTOR PRO, o. s., tak aby mohla být kvalita
námi poskytovaných služeb co možná nejvyšší. Pro
každého úspěšného manažera by měla být praxe
v neziskové organizaci povinnou součástí nabytých
zkušeností. Naučíte se neuvěřitelné flexibilitě, srovnáte
si žebříček hodnot a především děláte práci, která má
skutečně smysl – takové štěstí mnoho manažerů nemá,
proto děkuji, že jsem mohla posílit řady občanského
sdružení PROSTOR PRO.

Eva DOLEŽALOVÁ
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poděkování

Klídek mi pomohl být otevřenější. Nejsilnějším
zážitkem byla moje 1. víkendovka, spoustu
lidí jsem lépe poznal a hodně věcí se naučil.
Bylo to super.
KM 15 let

Od loňského roku navštěvujeme MK Pohoda,
protože si myslím, že je dobré, když se Vojta
zařazuje do dětského kolektivu už odmalička.
Já jsem ráda, že si mohu popovídat s ostatními maminkami, vyměnit si s nimi zkušenosti
a získat nové informace.
Lucka a Vojta

Vybírám si podle svých pocitů spíše než podle
racionální úvahy. Podporujeme raději projekty
pro potřebné a postižené než sportovní,
kulturní apod.
Ing. Aleš Pražák,
AGI HK

kdo
jsme...
Úplný název

POSLÁNÍ

PROSTOR PRO, o. s.
VYTVÁŘÍME A NABÍZÍME PROSTOR PRO SOCIÁLNÍ
Právní forma

A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ZAMĚŘENÉ PŘEDE-

občanské sdružení

VŠÍM NA DĚTI A MLÁDEŽ.

Oficiální adresa

HISTORIE

Čajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové
Sdružení bylo založeno 1. 2. 2000. Původním záměIČO

rem zakladatele bylo propojit řemeslnou a neziskovou

701 555 77

sféru. Z počátku organizace pořádala jednorázové
akce. Současně vznikla myšlenka vytvořit volnočasové

Registrace

centrum pro děti. V červnu 2003 jsme otevřeli Níz-

Ministerstvo vnitra 1. 2. 2000,

koprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK. V roce

pod číslem VS /1-1/42702/00-R

2004 jsme z řemeslné sféry odstoupili, přejmenovali
se na občanské sdružení PROSTOR PRO a zvolili jsme

Bankovní spojení

nového předsedu. Soustředili jsme se na rozvoj orga-

1919191919/5500 Raiffeisenbank, a. s.

nizace, na hlavní sociální projekt NZDM Klídek, na
realizaci nových sociálních projektů a na akce pro

SOCIÁLNÍ PROJEKTY

veřejnost. V září 2005 jsme otevřeli Mateřský klub

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK

POHODA a na jaře 2006 jsme začali poskytovat

Terénní program STREET

služby mladým lidem přímo na ulici v projektu STREET.
Zážitkové víkendové programy pro klienty KLÍDKU po-

VOLNOČASOVÉ PROJEKTY

řádáme pravidelně a 5x do roka. V roce 2007 jsme

Mateřský klub POHODA

vedle akcí LABYRINT LAN, KLÍDEK FEST a MALOVÁNÍ

Multifunkční hřiště PLÁCEK

NA CHODNÍKU nabídli veřejnosti GRAFFITI STREET
JAM. Na podzim 2008 jsme slavnostně otevřeli Multi-

ZÁŽITKOVÉ A KULTURNÍ AKCE

funkční hřiště PLÁCEK. V roce 2008 jsme zvolili novou

Zážitkové víkendy pro klienty KLÍDKU

Radu sdružení a na přelomu roku jsme přijali výkon-

Zážitkový LABYRINT LAN

nou ředitelku.

Multižánrový KLÍDEK FEST
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Pouliční GRAFFITI STREET JAM

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ NAPL-

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU

ŇOVAT POSLÁNÍ, CÍLE A VIZI NAŠÍ ORGANIZACE.

Klídek mi pomohl s nespočtem věcí, rodiče,
kamarádi a samozřejmě tématický měsíce,
kde jsem se hodně dozvěděla. Nejsilnějším
zážitkem jsou víkendovky, kde je výborná
parta a super hry.
KM 15 let

Jsem přesvědčen, že je správné a užitečné
podporovat aktivity sdružení PROSTOR PRO.
V dnešní době je potřebné nabídnout dětem
i mladým lidem možnost alternativního trávení
volného času oproti osamocenému vysedávání u počítače v dobrovolné izolaci. Nabídka
PROSTOR PRO je jedna z mála dnešních
možností, jak motivovat děti k všestrannosti
a k osvojení si dobrých návyků ve vztazích

VYTVÁŘÍME A NABÍZÍME PROSTOR PRO

k ostatním. I jako hradeckému patriotovi mi
záleží na příjemném životním prostředí, které

SOCIÁLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

sympatičtí a pozitivně motivovaní mladí lidé
určitě spoluvytvářejí.

ZAMĚŘENÉ PŘEDEVŠÍM NA DĚTI A MLÁDEŽ.

Ing. Jiří Veselý,
MF SERVIS, s.r.o.

POSLÁNÍ PROSTOR PRO, o. s.

kdo
chceme být...
VIZE
Chceme být neziskovou organizací, která dle poptávky zajišťuje profesionální sociální a volnočasové služby
především pro děti a mladé lidi na Královéhradecku.
Proto chceme
• Věnovat se rozvoji a zkvalitňování služeb
v NZDM Klídek.
• Věnovat se rozvoji a zkvalitňování služeb v rámci
terénního programu STREET.
• Věnovat se rozvoji a zkvalitňování služeb
v Mateřském klubu POHODA.
• Provozovat před NZDM Klídek Multifunkční
hřiště PLÁCEK.
• Zajišťovat v naší oblasti komplexní sociální služby
pro děti a mládež.
• Zřídit v Královéhradeckém kraji
dle potřeby další NZDM.

6

Díky Vám, Vašim kolegům a podobným organizacím, které pracují s mládeží, nevidím budoucnost naší republiky v černých barvách, ale věřím
v to, že nás nebude ovládat lhostejnost, naopak
mladí mají zájem o občanské soužití v slušné
společnosti, která se zajímá také o ně samotné.
Petr Vrbický,
Dřevěné hračky a antikvariát

Občanské sdružení PROSTOR PRO je profesionální seskupení, které díky své všestrannosti
obsáhne nejen malé děti, ale zároveň mládež,
případně i rodiče. Pomoc a podpora této části společnosti je jedním z pilířů sociální zodpovědnosti firmy HP. Věříme, že činnost sdružení
PROSTOR PRO je významná pro výchovu
a další směřování mladých lidí životem.
Jana Figallová,
HP marketing specialist

lidé v našem
sdružení
Předseda sdružení

Členské shromáždění

David Petr

Ing. Pavel Bachmann, Ph.D.

Rada sdružení
Dita Balcarová

Dita Balcarová
Mgr. Zdena Burdová, DiS.

• koordinátorka MK Pohoda

Ing. arch. Andrea Benešová

Ing. Alena Kopicová

Milena Jenčovská, DiS.

• obyvatelka Malšovic
Mgr. Helena Němečková
• manažerka sociálních programů

Mgr. Miroslav Kappl
Bc. Michal Klapal
Ing. Alena Kopicová

David Petr
• předseda sdružení
Martin Sebastian Špička

Mgr. Jan Kratochvíl
Mgr. Helena Němečková

• agentura FSBT

David Petr

Ing. Michaela Špinová

Jana Škrobáková

• členka KMS Malšovice
Bc. Simona Zatloukalová
• sociální pracovnice NZDM Klídek

Martin Sebastian Špička
Ing. Michaela Špinová
Silvie Špryňarová
Mgr. Lukáš Tříska
Bc. Simona Zatloukalová
PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
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Nejsilnějším zážitkem je pro mě každá
víkendovka a každá aktivita v Klídku.
KM 17 let

Jsme rády, že můžeme být v kolektivu dětí, že
si tu můžeme kreslit a vyrábět a že si i zacvičíme. Moc se nám tu líbí.
Aktivity pořádané neziskovou organizaci
PROSTOR PRO pomáhají dětem a mladým
lidem, kteří nemají to štěstí žít jako ostatní,
vyrovnat se s nepřízní svého osudu. Jsem rád, že
jim i naše společnost, alespoň zprostředkovaně,
dokáže pomoci. Děti jsou pro většinu z nás
těmi nejdražšími v našich životech. Chránit je
před sociálně nežádoucími jevy, nabídnout jim
bezpečný prostor, kde mohou trávit volný čas
a vytvářet netradiční volnočasové aktivity je
v dnešní době zcela jistě velmi potřebné.
Ing. Luboš Falhaur,
Východočeská plynárenská, člen skupiny RWE

Petra a Verunka

zaměstnanci
občanského sdružení
Vedoucí organizace

Koordinátorka Mateřského klubu POHODA

David Petr (do 30. 9. 2008)

Dita Balcarová (DPP/DPČ)

Výkonná ředitelka

Pomocný pracovník

Eva Doležalová (od 1. 10. 2008)

jako pomocného pracovníka zaměstnáváme Jiřího
Dvořáka, uživatele služeb Skoku do života, které smě-

Asistentka a finanční manažerka

řuje své služby k dospělým lidem s mentálním postiže-

Jana Škrobáková

ním. (DPČ)

Finanční manažer

Realizátor zážitkových aktivit

Ing. Josef Novotný (do 31. 1. 2008)

Mgr. Lukáš Tříska

Manažerka sociálních programů

Dobrovolníci

Mgr. Helena Němečková

Jiří Altmann
Zuzana Balcarová

Projektová manažerka

Kristýna Bártová

Bc. Helena Kučerová (od 1. 10. 2008)

Dora Dernerová
Klára Dernerová

Firemní fundraising a public relations

Zdeňka Hochmanová

David Petr

Veronika Humlová
Nikola Jelínková

Sociální pracovníci NZDM Klídek

Jan Kašpar

Mgr. Zdena Burdová, DiS.

Zuzana Kiefmannová

Milena Jenčovská, DiS.

Lucie Klapalová

Bc. Michal Klapal

Bára Kratochvílová

Mgr. Jan Kratochvíl

Jan Kratochvíl

Bc. Simona Zatloukalová

Ilona Machová
Martin Max Mařák

Terénní pracovníci projektu STREET

Jana Němečková

Mgr. Zdena Burdová, DiS.

Ludmila Podlipná

Bc. Kateřina Lajbnerová

Michaela Ryznarová

Robert Valnoha

Jaroslav Šůna
Martina Vostrovská
Eva Zemanová
David Zolman
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„Práce v PROSTOR PRO, o.s. je pro mě stále
ještě novinkou – novinkou, které mám chuť se
aktivně účastnit“ Hela

„Práce v PROSTOR PRO je pro mne prací
v neziskové organizaci, která pomáhá dětem
a mladým lidem.“ Jana

“Práce PROSTOR PRO je jednou pro mne vším,
po druhé prací jako každá jiná, jednou tvrdou
prací, po druhé zábavou, jednou starostí, po
druhé radostí.“ David

„Zajímavá zkušenost na cestě za poznáním.“
Katka

„Práce s dětmi a mladými lidmi mi vyhovuje
z několika důvodů. Jednak je to práce kreativní
a můžu zde realizovat své nápady a dále se
vzdělávat a rozvíjet. Práce je různorodá a baví
mě.“ Míla

“Nevím, co k tomu říct...nedokážu naformulovat, co je pro mě práce v práci :-))...takže asi
takhle....i když jsou chvíle, kdy mě to tu štve,
tak mě práce tady pořád baví, ráda se učím
nové věci, jsem ráda za stálý a profesionální
tým, který tu je, jsem ráda, když se nám práce
daří, jsme na jedný vlně a jde nám to...jsem
ráda za svobodu, kterou v práci mám, že můžu
být kreativní a vnášet sem nové věci....asi by
toho bylo spousta, co mě v práci těší a taky
několik věcí, které ne, ale to by se sem všechno
nevešlo :-))) takže to takhle musí stačit....čus”
Helča

„Práce v PROSTOR PRO je pro mě i po letech
stále inspirující. Jsem ráda, že mám kolem sebe
dobré lidi a že se při své práci můžu realizovat.“ Simča

„…má především smysl, vidím jak naši sociální
pracovníci se snaží dávat klientům co mohou,
jsou tady pro naše klienty, i když jim není zrovna
hej a do práce dávají maximum, vážím si jich
a nejen jich, ale i našich klientů, kteří najdou
v sobě tu odvahu a přijdou se svěřit. Mladí lidé
jsou naše budoucnost, pomožme jim tedy zvolit
pro ně tu nejlepší cestu…“ Eva

„Práci v Prostor Pro, o.s. mám rád. Je to pro mě
stále práce, která dává mému konání smysl.
Práce s dětmi i další administrativní povinnosti
jsou horskou dráhou, na které jste jednou nahoře a po druhé dole, jednou zažíváte napětí a nelibost, kterou střídá téměř stav beztíže
a uspokojení. Prostor Pro mi stále poskytuje
dostatek volnosti pro moji práci, seberealizaci a zachovává možnost dělat to „jak nejlépe
umím“. Michal

„Zajímavá práce, kde mohu uplatnit svůj tvůrčí přístup a naplňuje mě jako člověka, navíc
mohu pracovat v příjemném pracovním prostředí s kolegy, kteří jsou profesionálové a zároveň
skvělí lidé.“ Zdena

„Baví mě práce s lidmi, která je velmi různorodá a přináší každý den něco nového. A při
práci s úplně malými dětmi jsou pokroky vidět
téměř okamžitě – a já mohu tuto radost prožívat společně s rodiči dětí.“ Dita

co nás čeká
a nemine v roce 2009
Rok změn v PROSTOR PRO, o. s.
V přelomových letech 2009 a 2010 chceme začít
realizovat projekt Primární prevence na základních
školách.
V roce 2009 chceme začít realizovat probační program „Právo pro každý den“, který je alternativou
k odkloněnému trestu pro mladistvé, kteří se dostali ke
střetu se zákonem.
Neustále chceme rozvíjet a zkvalitňovat naše stávající
projekty.
V polovině roku 2009 chceme rozšířit otevírací dobu
mateřského klubu POHODA ze stávajících 3 dnů
v týdnu na 5 dnů v týdnu.
Aktivně využívat hřiště PLÁCEK a otevřít jeho vrátka
novou veřejnou akcí VÍTÁNÍ JARA.
I přes jistou finanční nejistotu – vzhledem ke snižování rozpočtu MPSV - máme zájem udržet a uspořádat
nadstandardní aktivity jako jsou víkendové zážitkové
pobyty pro naše klienty a tématické měsíce.
V letech 2009 a 2010 nás však čeká především stabilizace organizace díky vyššímu počtu zaměstnanců,
změny ve finančním řízení z důvodů vyšší efektivity
naší práce, nový systém plánování proto, aby se nám
„šlo“ lépe kupředu a zároveň chceme i nadále budovat organizaci, kde jsou spokojení zaměstnanci
i uživatelé našich služeb.
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Klídek mi pomohl například s výběrem školy
nebo také s mými koníčky. Nejsilnějším zážitkem pro mě asi víkendovky a různé jiné akce.
KM 15 let

Jsme rádi, že můžeme přispět na provoz nízkoprahového centra KLÍDEK a spolupodílet se
tak na zajištění podpory volnočasových aktivit
dětí a mladých lidí.
Ing. Miroslav Kvapil,
generální ředitel Marius Pedersen, a.s.

Podporujeme dobré věci, které dělají dobří lidé.
Petr Buršík, Kateřina Buršíková,
VITAMÍN

nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež KLÍDEK
Klub pro mládež a dětský klub

Dílčí cíle
• pomáhat překonávat subjektivně obtížné životní situ-

Zodpovědná osoba

ace uživatelů služeb,

manažerka soc. programů Mgr. Helena Němečková

• doprovázet uživatele služeb obdobím dětství a dospívání,

Sociální pracovníci

• snižovat sociální rizika vyplývající z konfliktních

Bc. Michal Klapal

společenských situací, životního způsobu a rizikového

Milena Jenčovská, DiS.

chování cílové skupiny,

Bc. Simona Zatloukalová

• neformálním způsobem vzdělávat a vychovávat uži-

Mgr. Zdena Burdová, DiS.

vatele služeb,
• vyrovnávat sociální handicapy znevýhodněných uži-

Poslání

vatelů služeb,

Posláním NZDM Klídek je nabízet v Hradci Králové

• posilovat sociální dovednosti při zvládání každo-

dětem a mladým lidem ve věku 8 – 20 let ohroženým

denních situací,

sociálně nežádoucími jevy bezpečný prostor, kde mo-

• nabízet otevřený a bezpečný prostor při poskyto-

hou trávit volný čas a vytvářet netradiční volnočaso-

vání služeb (tj. zajistit psychickou, fyzickou, právní

vé aktivity. Poskytovat pomoc a podporu v obtížných

a sociální ochranu během pobytu v zařízení),

životních situacích prostřednictvím odpovídajících

• aktivizovat tvůrčí potenciál uživatelů služeb.

sociálních služeb a doprovázet své klienty obdobím
dětství a dospívání.

Principy poskytovaných služeb
• Maximální OTEVŘENOST a PŘÍSTUPNOST - časo-

Cílová skupina aneb pro koho tu jsme

vá, prostorová, blízkost přirozenému prostředí.

Jedná se především o děti a mladé lidi ve věku 8 – 20

• Službu může využít kdokoli, pokud spadá do cí-

let primárně z lokality Hradec Králové, kteří:

lové skupiny a svým jednáním a chováním neomezuje

• jsou ve vyšší míře ohroženi sociálně nežádoucími jevy

či neohrožuje sám sebe, druhé uživatele, pracovníky

• nacházejí se v obtížné životní situaci

nebo celkový chod služby.

• mohou být v konfliktu se sociálním okolím či spole-

• Anonymita - uživatel služby nemusí sdělovat

čenskými normami

pracovníkům žádné osobní údaje. Jakákoli informa-

• hledají alternativu k běžnému trávení volného času

ce o uživateli služby je evidována s jeho vědomím

• mají zájem se rozvíjet.

a osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště) je evidována pouze se souhlasem uživatele služby. Do své
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Hlavní cíl

dokumentace může uživatel kdykoli nahlédnout. Za-

• Zlepšovat kvalitu života cílové skupiny a zaměřit se

řízení eviduje jen takové údaje, které jsou nutné pro

zejména na prevenci sociálně nežádoucích jevů.

poskytování kvalitních služeb.

• Bezplatné poskytování služeb. Uživatel přispívá

• Návaznou službou byla nabídka volnočasových ak-

pouze v případě navazujících aktivit – víkendové

tivit, jejíž součástí byly i samostatně realizované aktivity

pobyty, výlety apod.

uživatelů (divadla, break dance, filmový klub apod.).

• Není nutná registrace, členství, ani pravi-

O tyto služby je ze strany uživatelů stále velký zájem.

delná docházka do zařízení. Uživatelé mohou

Tyto služby jsou zejména zážitkového charakteru, ori-

v rámci otevírací doby přicházet a odcházet dle svého

entované na osobnostní rozvoj uživatelů a prevenci

uvážení. Uživatel služby se nemusí zapojovat do

sociálně negativních jevů. Pracovníci NZDM Klídek

činnosti klubu a může realizovat své nápady.

dávají také uživatelům možnost průběžně se vyjadřo-

• Zařízení garantuje bezpečný prostor chráněný

vat (formou anket, dotazníků, rozhovorů s pracovníky,

před všemi formami diskriminace, předsudků, nálep-

anonymního využití boxu přání a stížností) k chodu za-

kování apod.

řízení a sdělovat své nápady, které se týkají nových

• Součástí nabízených služeb není podsouvání

forem volnočasových aktivit (využity 7082x).

či šíření ideologie nebo náboženského přesvědčení či jakákoli spoluúčast na rituálu.

• V oblasti prevence byly pořádány besedy, exkurse,

• Pracovníci se zaměřují na individuální přístup

klientské skupiny (pravidelné setkávání uživatelů s pra-

ke každému uživateli, na kvalitu služeb a vztah pra-

covníky na předem dané téma vedené zážitkovou for-

covník – uživatel a zařízení – uživatel.

mou – drogy, šikana, homosexualita, ekologie apod.)

• Zařízení NDZM Klídek poskytuje služby dle etického

a preventivní měsíce zaměřené na předem dané téma,

kodexu sociálních pracovníků a Standardů kvality soci-

např. násilí. Dále byly v těchto oblastech vedeny sku-

álních služeb MPSV ČR a Standardů kvality sociálních

pinové rozhovory na témata, která byla aktuálně pro

služeb Královéhradeckého kraje – verze pro NZDM.

uživatele potřebná a důležitá. Skupinové rozhovory
a setkávání byly vedeny stálými pracovníky klubů, be-

Ohlédnutí za rokem 2008

sedy a exkurse byly realizovány za účasti externích
odborníků. Tyto služby uživatelé využili 1771x.

V roce 2008 byly cíle NZDM Klídek realizovány na několika úrovních:

• Současně jsme poskytovali uživatelům sociální služ-

• Cílové skupině dětí a mladých lidí ohrožených soci-

by, kterých evidujeme za tento rok 2978. Pracujeme

álně nežádoucími jevy byl nabízen bezpečný prostor

se stálým týmem odborníků z oblasti sociálních služeb,

bez drog, alkoholu, násilí apod. založený na prin-

který uživatelům nabízí širokou škálu služeb. V letoš-

cipech nízkoprahovosti (anonymita, otevřený vstup,

ním roce jsme revidovali nový způsob terminologie,

služby zdarma atd.). Využití této základní služby je

hodnocení a výkaznictví sociálních služeb. Současně

stabilní a

počet kontaktů odpovídá loňskému roku

jsme stále pracovali na tvorbě a revizi metodických

(3541 kontaktů ročně). Jednotlivé kontakty jsou při-

manuálů poskytování služeb. Zejména jsme se zamě-

tom daleko více dlouhodobého charakteru, a to jak

řili na tvorbu systému individuálního plánování.

v průběhu roku (cca 85% uživatelů navštěvuje NZDM
Klídek pravidelně a dlouhodobě), ale i v rámci jednotlivých otevíracích dní (cca 90% denních návštěvníků
klubů se zdržuje více než 1 hodinu denně).

plánujeme
v Klídku
V roce 2009 se chceme ještě více zaměřit na poskytování sociálních služeb uživatelům NZDM Klídek,
a to zejména na rozvoj individuální práce a plánování. Chceme rozvíjet práci v rámci preventivních aktivit,
a to zejména na klientských skupinách a preventivních
měsících, jejichž aktivity budou zaměřeny na oblast
prevence sociálně negativních jevů a související problematiky.
Dále se budeme intenzivně věnovat dokončení a revizi metodických manuálů práce s uživateli. Prioritou
rozvoje pro tento rok bude zejména vytvoření systému evaluace služeb, zavedení systému hodnocení
pracovníků a spolupráce s návaznými institucemi, zejména se školami. Současně se budeme zaměřovat
na pravidelné vzdělávání pracovníků a rozvoj práce
v rámci intervizí.
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Klídek mi pomohl s učením, s mými problémy
jak doma, tak s kamarády. A hlavně s problémy,
které se týkají mého kluka. Nejsilnějším zážitkem
jsou víkendovky.
KM 15 let

Klídek mi zatím nepomohl v žádné určité věci
(zatím jsem to nepotřeboval), ale uklidňuje mě
to, že vím, že kdybych něco potřeboval tak
vím, na koho se obrátit. Většinu zážitků mám
z víkendovek.
„Pracovníci mi pomohli s doučováním. NejpříKM 15 let

jemnějším zážitkem jsou pro mě víkendovky,
už rozumím mnoha věcem a vím co znamenají.“
DK 13 let

terénní program
STREET
Zodpovědná osoba
manažerka soc.programů Mgr. Helena Němečková
Terénní pracovníci
Robert Valnoha
Bc. Katka Lajbnerová

Poslání
V rámci programu STREET nabízíme v Hradci Králové
formou terénní sociální práce mladým lidem ve věku
12 – 21 let, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci,
sociální služby a volnočasové aktivity.
Cílová skupina aneb pro koho tu jsme
Jedná se o mladé lidi ve věku 12 – 21 let primárně
z Hradce Králové, a to především z lokalit Moravského předměstí a centra města, kteří:
• jsou ve vyšší míře ohroženi sociálně nežádoucími
jevy
• nacházejí se v obtížné životní situaci
• mohou být v konfliktu se sociálním okolím či společenskými normami
• mají specifické nároky na trávení volného času
• chtějí rozvíjet sebe sama
Hlavní cíl
• Zlepšovat kvalitu života uživatelů služeb a doprovázet je v náročných obdobích života
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Dílčí cíle

či neohrožuje sám sebe, druhé uživatele, pracovníky

• Aktivně vyhledávat potenciální uživatele služeb

nebo celkový chod služby.

a mapovat terén
• Poskytovat služby“individuálně šité na míru“ tak, aby
byly co nejvíce efektivní pro uživatele služby
• Zmírňovat dopady sociálně negativního chování
cílové skupiny vůči společnosti

• Služby poskytujeme dle Etického kodexu sociálních pracovníků a Standardů kvality sociálních služeb
MPSV ČR a Standardů kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje – verze pro NZDM a dalších
legislativních norem, které bereme jako závazné.
• Garantujeme individuální přístup ke každému uživateli.

• Podporovat soběstačnost uživatelů služeb při zvládání sociálních situací a motivovat je k samostatnému

• Prosazujeme zaměření na kvalitu služeb, vztahu pra-

a zodpovědnému jednání

covník – služba – uživatel.

Principy poskytovaných služeb
• Maximální otevřenost a přístupnost služby pro cílovou skupinu
• Anonymita – uživatel služby nemusí sdělovat pra-

• Pracovníci garantují respekt k soukromí uživatele
a stejně tak i jeho momentální situaci.
• Bezpečnost pracovníka je nad všemi principy, stejně jako úsloví “všechny spasit nemůžeš“.

covníkům žádné osobní údaje. Jakákoli informace
o uživateli služby je evidována s jeho vědomím
a osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště) jsou evidovány pouze se souhlasem uživatele služby. Do své
dokumentace může uživatel kdykoli nahlédnout. Program eviduje jen takové údaje, které jsou nutné pro

Ohlédnutí za rokem 2008
V letošním roce jsme intenzivně pracovali se 108 uživateli této služby. Poskytovali jsme zejména sociální
služby, a to v počtu 471, a volnočasové aktivity v po-

poskytování kvalitních služeb.

čtu 350. Jednalo se zejména o sociální poradenství,

• Bezplatné poskytování služeb

činnosti, aktivizaci potenciálu mladých lidí pomocí

• Není nutná registrace, členství, ani pravidelná využívání služeb.

pomoc při jednání s institucemi, sociálně terapeutické
volnočasových aktivit, preventivní aktivity.
Současně jsme se zabývali tvorbou metodických ma-

• Pracovníci garantují uživateli v rámci poskytování

nuálů, pracovníci se průběžně vzdělávali a byli pod

služeb „ochranu“ před všemi formami diskriminace,

pravidelnou supervizí.

předsudků, nálepkování apod.
Jako doplněk této služby byly pořádány veřejné ak• Součástí nabízených služeb není podsouvání či

ce,a to zejména Graffiti Steet Jam na Ulrichově ná-

šíření ideologie nebo náboženského přesvědčení či

městí. V následujícím roce plánujeme zahájit intenziv-

jakákoli spoluúčast na rituálu.

ní spolupráci se školami a dalšími institucemi.

• Službu může využít kdokoli, pokud spadá do cílové skupiny a svým jednáním a chováním neomezuje

plánujeme
v programu STREET
V roce 2009 se chceme ještě více zaměřit na
poskytování sociálních služeb uživatelům terénního
programu STREET, a to zejména na rozvoj individuální
práce a plánování. Chceme rozvíjet práci v oblasti
monitoringu terénu a vyhledání potenciálních uživatelů
služeb, zaměřovat se více na propagaci programu
jako takového a věnovat se preventivním aktivitám.
Dále se budeme intenzivně věnovat dokončení a revizi metodických manuálů práce s uživateli. Prioritou
rozvoje pro tento rok bude zejména vytvoření systému
individuálního plánování, evaluace služeb, zavedení
systému hodnocení pracovníků a spolupráce s návaznými institucemi, zejména se školami a odbornými
institucemi. Současně se budeme zaměřovat na pravidelné vzdělávání pracovníků a rozvoj práce v rámci
intervizí.
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Pomohli mi, když mě naši vyhodili a já neměl
kde bydlet.
Vašek 18 let

Je pro mě důležitý, že se můžu svěřit.
Mirka 15 let

mateřský klub
POHODA
ZodpovědnÁ OSOBA

Ohlédnutí za rokem 2008

koordinátorka Dita Balcarová

Prostřednictvím této služby se nám daří snižovat důsledky sociální izolace u rodičů na mateřské dovolené

Poslání

a rozvíjet specifické dovednosti dětí ve věku převážně

Posláním Mateřského klubu POHODA je nabízet

do šesti let. V průběhu roku si maminky svým aktivním

rodičům na rodičovské dovolené prostor pro vzájem-

zapojováním do jednotlivých akcí rozvíjí své tvůrčí

né setkávání a výměnu zkušeností a umožnit jim volno-

a organizační dovednosti a získávají nové informace

časové, kulturní, poradenské a společenské aktivity.

a zkušenosti, které jim pomáhají nejen při výchově
dětí.

Cílová skupina aneb pro koho tu jsme
Především maminky na mateřské dovolené s dětmi

Základem naší práce byla i v tomto roce pra-

a dále ostatní rodinní příslušníci.

videlná

klubová

setkání

zaměřená

na

aktivní

a společné trávení volného času rodičů a jejich dětí.
Hlavní cíl

Rodiče s dětmi měli od září 2008 možnost navště-

Umožnit maminkám vyjít z izolace, kam se celodenní

vovat Mateřský klub POHODA dokonce častěji než

péčí o dítě dostávají.

v předcházejících letech – podařilo se nám rozšířit
otevírací hodiny na 3 dopoledne v týdnu. Díky tomu

Dílčí cíle

jsme mohli aktivity v klubu částečně strukturovat, a tak

• působit jako informativní, výchovný a oddechový

lépe vyhovět potřebám jednotlivých maminek a jejich

klub zejména pro maminky na mateřské dovolené

dětí. Pomoc tatínků jsme ocenili zejména při organi-

a jejich malé děti

zaci veřejných akcí a Mikulášské besídce. Pozitivní
zkušenosti s dětmi, které navštěvovaly POHODU, mají

• podporovat vzájemné setkávání malých dětí se svý-

i mateřské školky, které oceňují především bezproblé-

mi vrstevníky a jejich správný vývoj

mové začlenění dětí do dětského kolektivu.

• pomáhat nalézat nové přátele

V průběhu roku 2008 jsme zaznamenali postupný
nárůst počtu maminek využívajících našich služeb na

• mít význam pro rodinu s malými dětmi, které nemají

více než dvojnásobek v porovnání s rokem předchá-

bližší kontakt s příbuznými

zejícím; na konci roku 2008 jich bylo 128. Průměrná
doba kontinuálního využívání služby jedním rodičem

• naučit rodiny trávit svůj volný čas aktivně

se při tom prodloužila na 1,5 roku. V roce 2008 navštěvovali klub nově také „rodiče cizinci“ a s potěšením jsme opět přivítali 3 klientky, které v dřívějších letech navštěvovaly klub se svými staršími dětmi, a nyní
se k nám vracejí s dětmi druhorozenými.
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Akce realizované v průběhu roku 2008
Akce

Termín konání

Počet účastníků

Loutkové divadlo (2x)

01/2008

21 dětí + 21 dospělých

Karneval

02/2008

24 dětí + 24 dospělých

Beseda – téma „péče o pleť“

02/2008

9 dětí + 13 dospělých

Plyšákové divadlo (2x)

03/2008

18 dětí + 18 dospělých

Jarní burza dětského oblečení a hraček

03/2008

130 účastníků

Velikonoce v Pohodě (2x)

04/2008

17 dětí + 17 dospělých

Kytička – oslava Svátku matek

05/2008

MK Pohoda spolupořadatelem.

Dětský den v Pohodě (2x)

06/2008

19 dětí + 18 dospělých

Výlet „Putování za sluníčkem“

07/2008

11 dětí + 9 dospělých

Prázdniny v Pohodě

7-8/2008

39 dospělých + 51 dětí

Loutkové divadlo

08/2008

12 dětí + 9 dospělých

Královéhradecké Dožínky

09/2008

147 dětí + 98 dospělých

Loutkové divadlo (2x)

09/2008

32 dětí + 32 dospělých

Přednáška „Zdravý pohyb pro děti a maminky“

10/2008

11 dětí + 9 dospělých

Podzimní burza dětského oblečení a hraček

10/2008

132 účastníků

Plyšákové divadlo (2x)

11/2008

23 dětí + 22 dospělých

Mikulášská besídka

12/2008

25 dětí + 28 dospělých

Vánoční besídka (2x)

12/2008

17 dětí + 16 dospělých

plánujeme
v klubu POHODA
Rozšířit od září 2009 otvírací dobu Pohody na 5
dopolední v týdnu. Třikrát týdně plánujeme společný
program pro maminky a děti, čtvrtý den chceme věnovat cvičení pro maminky a na pátý den připravujeme
otevření specializovaného kroužku.
Rozvinout systém metodických postupů uplatňovaných
v práci s uživateli služby.
Rozvinout systém hodnocení úspěšnosti dílčích aktivit
a celého programu MK Pohoda a zpřesnit postup reportování o činnosti klubu.
Rozvinout systém evidence statistických údajů a strukturovat systém jejich vyhodnocování.
Realizátorka programu dokončí v průběhu března
2009 kurs „Lektor psychomotoriky“ při Akademii cvičitelů a instruktorů.
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Tomášek jakožto „mamiňák“ se zde naučil
samostatnosti a komunikaci. Také se nám líbí
říkanky a pohybové hry.
Romana a Tomášek

Chodíme do Pohody, abychom poznali nové
kamarády, naučili se přizpůsobit kolektivu
a naučili se nové věci. Líbí se nám organizované cvičení, chválíme paní učitelku Ditu
za její nápady a kreativitu.
Lucka a Davídek

Klub je pro nás ideálním propojením cvičení,
tvoření, volného hraní a zároveň skvělou
socializací. Pokaždé děláme něco nového
a vždy je to velká inspirace. Zároveň si také
testujeme, co už zvládáme a co ne. Také
si vyzkoušíme různé výtvarné techniky, které
bychom doma dělat nemohli. Děkujeme za
maximálně vstřícný přístup.
Martina a Anička

multifunkční hřiště
PLÁCEK
ZodpovědnÁ OSOBA
Bc. Michal Klapal
První přípravy na hřiště PLÁCEK začaly v roce 2004
veřejnou sbírkou, kde jsme získali 192 000 korun.
Během tří let se nám podařilo za pomoci Nadace
ČEZ a hradeckých firem IMEDA, Stavby silnic a železnic a Východočeská plynárenská dát dohromady
téměř 440 000 Kč. V tomto projektu jsme se museli
obejít bez pomoci města a kraje. V roce 2007 se
nám rozpočet navýšil o 170 000 Kč a stavba PLÁCKU byla v ohrožení. Problém vyřešila sama stavební
firma Stavby silnic a železnic a hradecké firmy IMEDA
a Fa RENE svými dalšími finančními dary.
Provoz PLÁCKU jsme zahájili s klienty KLÍDKU 26. září
slavnostním otevřením a přestřižením slavnostní pásky.
Děti si pro návštěvníky připravily divadelní představení
na motivy lyrickoepické básně Máj od Karla Hynka
Máchy. Vše jsme obohatili výstavou obrazů z GRAFFITI STREET JAM 2.
Otevření hřiště PLÁCEK jsme navíc propojili s Týdnem
pro nízkoprahové kluby. Cílem tohoto týdne je upozornění na práci a význam nízkoprahových zařízení
v celé ČR.
Hřiště PLÁCEK je projektem občanského sdružení
PROSTOR PRO. Je otevřený široké veřejnosti a vhodně
doplňuje sociální programy naší neziskové organizace. Nabízí pozemní hokej, malou kopanou, basketbal, tenis, volejbal, nohejbal a další míčové sporty.
Každý si může bezplatně zapůjčit sportovní vybavení.
Otevřeno je celý týden.
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Určitě je fajn, že tady hřiště je. Dá se tam hrát
basket a různý další hry a není tak popraskaný jako dřív. Taky jsme teď víc venku.
Jirka, DK

Je dobrý, že tady hřiště je, protože tam můžem
hrát různý hry. Nejraději hraju fotbal a basket.
Míra, DK

Na Plácek chodím proto, že na něm nebývá
tolik lidí jako na školních hřištích.
KM 17 let

plánujeme
NA PLÁCKU
Chceme zvyšovat nejenom povědomí, ale i využitelnost hřiště širokou veřejností, tak aby byla co nejvíce vyhovující otevírací doba hřiště, co nejjednodušší
podmínky pro zapůjčení hřiště na víkend a zároveň
stále chceme zachovávat dostupnost hřiště díky bezplatnému vstupu.
Chceme uspořádat sportovní klání na PLÁCKU pro
naše donátory z řad institucí a firemních partnerů, pro
naše klienty a zaměstnance, které by mělo posilovat
naše partnerství i na neformální rovině. Tato akce je
zároveň příležitostí pro „Malšovičáky“ a samozřejmě
i všechny občany města Hradce Králové přijít se
k nám na PLÁCEK podívat i s celou rodinou, poněvadž program bude připraven pro všechny věkové
kategorie.
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Na plácek chodím, protože se tam dají hrát
aktivity, které se nedají hrát vevnitř.
T. 14 let

Rozhodně je dobrý, že se ta plocha hezky
využila. Jenom mě mrzí, že nejsou vyšší ploty.
Nejradši tam hraju tenis. Je fajn, že se tam
pořádaj turnaje.
Ruda, DK

„Multifunkční hřiště Plácek byl dobrý projekt
a žádost o finanční podporu odpovídala
našim možnostem.“
Mgr. Michele Stašová,
Fa RENE s. r. o.

alternativní kultura
v Klídku
Zodpovědná osoba

Uspořádané kulturní akce v roce 2008:

Bc. Simona Zatloukalová

1. 2. koncert skupin balaclava (Praha), !úl (Praha)
24. 2. koncert skupin RIVULETS (USA), MON IN-

V roce 2008 jsme byli v kulturní oblasti aktivnější než
v jiných letech. Podařilo se nám uspořádat celkem 10
akcí, kterých se účastnilo téměř 205 tvůrců a napočítali jsme okolo 670 návštěvníků. Kromě českých hudebních skupin zahráli hudebníci z Německa, Lotyšska,
Francie či Španělska. Uspořádané akce měly velmi
pozitivní ohlasy od všech zúčastněných. Podařilo se
nám naplnit všechny tři stanovené cíle: podpořili jsme
mladé nekomerční umělce v prezentaci jejich tvorby,
klienty NZDM Klídek jsme seznamovali s alternativní
kulturou a široká veřejnost nás mohla navštívit v sídle
organizace za volnějších podmínek a seznámit se tak
s naší činností. Se všemi těmito akcemi nám pomáhali
naši dobrovolníci a sympatizanti, bez kterých by se
nám realizace podařila jen stěží. Na projektu jsme
spolupracovali s o. s. Divadlo DNO, KING BOOKING AGENCY, INSTINCT BOOKING AGENCY
a o. s. CON.FRONT.ART. Projekt se uskutečnil s podporou Magistrátu města Hradec Králové.

SOMNIE (Pardubice), LOPSIDED (Praha)
12. 3. koncert skupin insuiciety (Německo),
tesa (Lotyšsko)
23. 4. koncert skupin karysun (Francie),
zkouška sirén (HK)
9. – 10. 5. KLÍDEK FEST 9, Divadlo VOSTO5
- představení Stand´artní kabaret (Praha), THE BLISS
(Praha), LIKE SHE (Ostrava), NAPALMED (Severní
Čechy), PRINCE ALFREDO AND THE WARRIORS
(Praha), Divadlo RADIO IVO (Praha), DJ VENTOLIN
(Hořice v Podkrkonoší), DĚVČÁTKA (Praha/HK),
CASSETE (Praha/HK), FM KOPÝTKO (Praha), SECOND HAND se zapojením veřejnosti, módní přehlídka v režii klientů NZDM Klídek, GRAFFITY legal
plocha, OTEVŘI OČI & REALITA.TV (Praha) - promítání a beseda na téma práva zvířat, FIRESHOW
9. 6. koncert skupin criatura (Španělsko),
dva (HK), fake plastic trees (HK)
20. 9. koncert skupin soxoo (České Budějovice),
nicotine memory band (Nová Paka),
la prospérité (HK)
18. 10. koncert skupin aran epochal (Praha),
děti deště (Praha), elektročas (HK)
2. 10. koncert skupiny nová skupina (HK),
divadlo dno - představení kočka (Praha)
1. 11. KLÍDEK FEST 10, Goro (Praha), The Mood
(Uherské Hradiště), Deexs (HK), Pavilon
M2 (HK), DJ Ventolin (Hořice v Podkrko
noší), Divadelní soubor L. S. Věk - před
stavení Fucking generation (ČR)
12. 11. koncert skupin unkilled worker (Praha),
a spoon called phranc (Praha)
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Na Klídek festu je vždycky výborná atmosféra,
pochutiny a v neposlední řadě line-up.
A pokaždé zakomponujete něco nového, jako
např. second hand.
P. 23 let

Pomáhám na kulturních akcích pořádaných

Jsou tady koncerty, kámoši…prostě zábava!

v Klídku, protože potkám spoustu známých
i neznámých zajímavých lidí. A taky mám
radost, když se akce vydaří, že jsem toho
mohl být součástí.
J. 25 let

J. 12 let

zážitkové akce
Labyrint lan
Zodpovědná osoba

LABYRINT LAN 7, Šimkovy sady v Hradci Králové,

David Petr

13. – 14. 9. 2008, vstupné 50 Kč. Nízké a vysoké
lanové aktivity, adrenalinová lanovka přes jezero, Ča-

Projekt LABYRINT LAN je se svým počtem lanových

jovna u Poutníka, občerstvení, moderátor a zvuková

překážek a myšlenkou „Outdoor ve městě“ ojedinělou

aparatura. Exhibice a workshop Capoeira, Africký ta-

a výjimečnou akcí v České republice. Je založen na

nec, Žonglování a Karate. Čajová pohoda, pohodo-

principu lanového centra, které je celý víkend přístup-

vá hudba, klidný stánek. Město na kolech. Návštěv-

né široké veřejnosti s důrazem na bezpečnost.

nost cca 1350 návštěvníků z toho 180 platících.

LABYRINT LAN je sestaven z vysokých a nízkých lano-

PARTNEŘI

vých překážek a lanovky přes jezero. Program vždy

Čajovna u Poutníka, M.C.O.M., Jakub Schmidt,

obohacujeme o netradiční pohybové aktivity. Akci

ZPMVR ČR – pobočka HK, KASPV, Abáda Capoeira

jsme oživili malováním na přírodní materiály, opravdu

HK, Footbag HK, Spartak HK, Ascarya HK, Orient-

živým moderátorem, pohodovou hudbou a čajovým

centrum HK.

stanem.
LABYRINT LAN jsme uskutečnili s finanční pomocí:
Své síly jsme spojili s akcí MĚSTO NA KOLECH

Tesco Stores, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra

a nabídli jsme tak přes 1000 cyklistům zpestření jejich

ČR – pobočka Hradec Králové, Východočeské plyná-

cyklo-okruhu.

renské, města Hradec Králové a Královéhradeckého
kraje. DĚKUJEME.

O našich lanových víkendech se Šimkovy sady stávají místem vzájemného setkávání dětí, mladých lidí
a široké veřejnosti, místem odpočinku, relaxace
a především prostorem pro netradiční pohybové
aktivity a místem smysluplného trávení volného času.
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Naše podpora neziskové organizace
PROSTOR PRO probíhá již několik let proto,
že považujeme za velice důležité a žádoucí,
nabídnout rozumné využití volného času
mládeži z ulice, a tím malým dílem přispět ke
zvýšení její sociální inteligence.
Martin Pavliš, jednatel společnosti Samas
Česká republika, spol. s r.o.

graffiti
STREET JAM
Zodpovědné osoby
Bc. Kateřina Lajbnerová
Robert Valnoha
Se zhruba půl roční pauzou jsme 12. 6. 2008 na
Ulrichově náměstí pod projektem STREET uskutečnili
už podruhé akci nazvanou GRAFFITI STREET JAM.
Opět byly pro návštěvníky k dispozici legální plochy
a spraye zdarma. Nechyběl ani doprovodný program
a bylo na co se dívat.
Kluci, kteří mají s graffiti co do činění, si zajímavě
pohráli s barvami a vznikla z toho pěkná díla. Podpořili tak jednu z myšlenek akce, že graffiti může být
i umění. Ti, kdo zkušenost doposud neměli, si to mohli
prostě jen tak vyzkoušet. Po celé odpoledne se o hudbu staral Dj DOUBLE SPEED. Nechyběla ukázka BIKE
TRIALU a exibice v BEATBOXU, do které se nečekaně,
ale trefně zapojili nejen začínající beatboxeři.
Rádi bychom zde také poděkovali za výraznou spolupráci firmám DŘEVO TRUST, INKA – dopravní značení
a FANATIX. Velký dík patří i panu náměstku Soukupovi
za záštitu nad touto akcí. Stejně tak všem dobrovolníkům, kteří vykonali velký kus práce.
Celá akce se uskutečnila za finanční podpory projektu
Pomozte dětem.
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ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH A SPOLUPRÁCE

Spolupracujeme s Univerzitou Hradec králové, především katedrou sociální pedagogiky a Katedrou sociální práce a politiky. V rámci exkurze seznamujeme
studenty s činností a provozem organizace. Studentům
nabízíme absolvování praxe v našich projektech.
Spolupracujeme také s denním centrem SKOK DO ŽIVOTA a jako pomocného pracovníka zaměstnáváme
Jirku Dvořáka – uživatele služeb Skokud o života. Toto
centrum směřuje své služby k dospělým lidem s mentálním postižením.
Na základě zkvalitňování nabízených služeb a Standardů kvality sociálních služeb MPSV jsme součástí
sítě sociálních služeb Magistrátu města Hradce Králové a jsme zařazeni do jeho komunitního plánu.
Spolupracujeme s probační a mediační službou České republiky (PMS ČR) v oblasti obecně prospěšných
prací jejich klientů, formou odpracování alternativního
trestu v našem zařízení.
Jsme řádným členem české asociace streetwork, která
zastřešuje veškeré nízkoprahové a terénní programy
v České republice.
„Je super, že pořádají GRAFFITI STREET JAM.
Podobná akce tu chyběla.“
SUPERVIZE
Honza 18 let
Z důvodů zvyšování kvality a jistoty pracovníků v odborné činnosti se koná každý měsíc v časové dotaci 3
hodin supervize pro projekt Klídek pod vedením zkušeného lektora a garanta sociálních programů PhDr.
Václava Schmidta. Supervize je též prevencí syndromu vyhoření.

Vždycky si na mě udělají čas a jsou v pohodě…
Martin 16 let

členství v organizacích
a spolupráce
Spolupracujeme s Univerzitou Hradec Králové, pře-

SUPERVIZE

devším Katedrou sociální pedagogiky a Katedrou
sociální práce a sociální politiky. V rámci exkurze se-

Z důvodů zvyšování kvality a jistoty pracovníků v od-

znamujeme studenty s činností a provozem organiza-

borné činnosti se koná každý měsíc v časové dotaci

ce. Studentům nabízíme absolvování praxe v našich

3 hodin supervize pro projekty Klídek (Dětský klub

projektech.

a Klub pro mládež) a Street pod vedením zkušeného
lektora a garanta sociálních programů PaedDr. Vác-

Spolupracujeme také s denním centrem SKOK DO

lava Schmidta. Supervize je též prevencí syndromu

ŽIVOTA a jako pomocného pracovníka zaměstnává-

vyhoření.

me Jirku Dvořáka – uživatele služeb Skoku do života.
Toto centrum směřuje své služby k dospělým lidem
s mentálním postižením.
Na základě zkvalitňování nabízených služeb a Standardů kvality sociálních služeb MPSV jsme součástí
sítě sociálních služeb Magistrátu města Hradce Králo-

Projekt STREET a jeho profesionální úroveň zajišťuje
pomocí schůzek 1 krát za měsíc (2h.) sociální pracovnice občanského sdružení Nový prostor Alena
Vosáhlová.

vé a jsme zařazeni do jeho komunitního plánu.
Spolupracujeme s Probační a mediační službou České republiky (PMS ČR) v oblasti obecně prospěšných
prací jejích klientů, formou odpracování alternativního
trestu v našem zařízení.
Jsme řádným členem České asociace streetwork, která
zastřešuje veškeré nízkoprahové a terénní programy
v České republice.
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Pro managment organizace se konají supervize jedenkrát za měsíc, zajišťuje je PaedDr. Jiljí Novotný
– jednatel společnosti NTI – consulting, s.r.o.

audit
Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku k 31. 12.
2008 organizace PROSTOR PRO, o. s., Čajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové, identifikované
v této účetní závěrce. Za sestavení této účetní závěrky je zodpovědné vedení organizace. Mým úkolem
je vydat na základě provedeného auditu výrok k této
účetní závěrce.
Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor
naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou
jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit též zahrnuje
posouzení použitých účetních metod a významných
odhadů provedených vedením a dále zhodnocení
vypovídající schopnosti účetní závěrky. Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad
pro vyjádření výroku auditora.
Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz
aktiv, pasiv a finanční situace organizace Prostor
Pro, občanské sdružení, Hradec Králové ke dni 31.
12. 2008 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření za rok 2008 jsou v souladu s předpisy platnými
v České republice.

V Náchodě dne 19. června 2009

hospodaření
organizace
Účetnictví a mzdy pro nás po celý rok zpracovávala
specializovaná účetní firma CESORG, nová finanční manažerka pracovala na zefektivnění finančního
řízení v organizaci, díky projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a rozpočtem České
republiky. Do konce roku 2009 však plánujeme neustále pracovat nad dalším zefektivňováním finančního
řízení tak, abychom dosáhli co nejvyšší spokojenosti.
Na našich stránkách www.prostorpro.cz pod odkazem účet uvidíte hospodaření naší organizace skrze
transparentní účet.
Ke dni 31. 12. 2008 činily celkové příjmy
460 402,71 Kč, z toho zahrnuta ve výnosech půjčka
z Královéhradeckého kraje na rok 2009 byla v celkové výši 229 000,- Kč

Rok
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výnosy

náklady

2003

1 567 396 Kč

1 275 770 Kč

2004

2 766 618 Kč

2 726 347 Kč

2005

2 464 167 Kč

2 631 211 Kč

2006

2 798 168 Kč

2 955 778 Kč

2007

3 490 595 Kč

3 669 552 Kč

2008

4 460 403 Kč

4 464 009 Kč

2009

předpokládaný rozpočet 5 635 000 Kč

Nejsilnějším zážitkem spojeným s Klídkem
byla noční chůze studenou a velice mokrou
„říčkou“, byl to zážitek, který se už asi nebude
opakovat – zvýšený adrenalínek.
KM 16 let

Jsem jen malý sponzor, ale když mohu
pomoci, rád pomohu. Jsem přesvědčen
o užitečnosti, domnívám se i nutnosti Vaší
práce s mladými pro naši společnost. Možná
to zní sprofanovaně, ale v mladých lidech
je budoucnost tohoto státu, a když je teď
necháme na pospas negativním vlivům, které
s sebou nese mimo jiné demokratická společnost, mohlo by se nám to v tom špatném
v příštích letech vrátit ve zvýšené kriminalitě,
občanského nezájmu a poklesu o společenské
hodnoty v mezilidských vztazích.
Petr Vrbický,
Dřevěné hračky a antikvariát

NÁKLADY
Dlouhodobý drobný hmotný materiál

65082,18

1,46%

Spotřební materiál

53838,40

1,21%

Kancelářské potřeby

16240,00

0,36%

Odborná literatura

13123,00

0,29%

Ostatní (DDHM do 3 tis. Kč)

13489,22

0,30%

Potřeby pro klienty

20259,80

0,45%

Nájemné a energie

134367,17

3,01%

77870,00

1,74%

388306,04

8,70%

2483,00

0,06%

88127,80

1,97%

Školení a kursy

139180,50

3,12%

Účetní firma CESORG

113293,00

2,54%

62530,50

1,40%

7646,00

0,17%

102249,95

2,29%

Internet

3051,00

0,07%

Poštovné

7650,00

0,17%

Ostatní služby – nájemné, leasing

28857,80

0,65%

Supervize

72700,00

1,63%

Ubytování, stravné – klienti (zážitkové víkendy)

64865,20

1,45%

Ostatní služby

46502,20

1,04%

Ostatní daně a poplatky

3659,70

0,08%

Ostatní pokuty a penále

18096,00

0,41%

Jiné ostatní náklady (pojištění, bank.poplatky)

40328,84

0,90%

Soc. náklady – stravenky, ostatní soc. náklady

67320,00

1,51%

695425,84

15,58%

5000,00

0,11%

Hrubé mzdy zaměstnanců

1947758,80

43,63%

Dohody o provedení práce

76665,00

1,72%

Dohody o pracovní činnosti

39642,36

0,89%

Další honoráře (kapely, divadla, workshopy)

48400,00

1,08%

4464009,30

100%

Cestovní příkazy, cestovné klientů
Opravy a udržování
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby – firma všeobecné

Propagace
Svoz odpadu
Telekomunikace

Zákonné soc. a zdravotní pojištění
Poskytnuté členské příspěvky

NÁKLADY CELKEM

Zaměstnanci organizace jsou placeni podle mzdových tabulek MPSV. Průměrná čistá mzda 1 zaměstnance na celý úvazek 1,0 činí 14190,- Kč měsíčně
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VÝNOSY
Dotace Magistrát města Hradec Králové

677000,00

15,18%

Dotace Krajský úřad Královéhradeckého kraje

489000,00

10,96%

1300000,00

29,15%

NROS - Globální grant, OPRLZ 2.3.

56305,31

1,26%

NROS - Globální grant, OPRLZ 2.3.

323139,15

7,24%

NROS - Pomozte dětem! 9. Ročník

304503,00

6,82%

Nadace VIA - Výtěžek z aukce
od zaměstnanců T-Mobile

11722,00

0,26%

Nadace VIA - Fond T-Mobile pro regiony

50000,00

1,12%

110000,00

2,47%

23677,00

0,53%

Nadace ČEZ

190000,00

4,29%

Nadace Vodafone

100000,00

2,24%

Dary finanční

709957,50

15,92%

24058,00

0,54%

6424,00

0,14%

83268,57

1,87%

1348,18

0,03%

4460402,71

100%

Rok 2007

Rok 2008

1495

758

dlouhodobý majetek celkem

15

15

krátkodobý majetek celkem

1480

743

151

140

krátkodobý finanční majetek celkem

1329

603

Pasiva celkem

1495

758

vlastní zdroje celkem

366

362

jmění celkem

174

174

výsledek hospodaření celkem

192

188

1129

396

dlouhodobé závazky celkem

0

0

krátkodobé závazky celkem

463

396

Jiná pasiva celkem

666

0

Dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí

Smlouvy o umístění reklamy
Tržby z prodeje služeb

Dary materiální
Členské příspěvky
Jiné ostatní výnosy
Úroky
VÝNOSY CELKEM
Aktiva a pasiva
rozvaha (v tisících Kč)
Aktiva celkem

pohledávky celkem

Cizí zdroje celkem

děkujeme našim
partnerům
DlouhodobÍ partneŘI
MARIUS PEDERSEN

Hlavní partner

Ing. Miroslav Kvapil

Významný partner

Kateřina a Petr Buršíkovi

AGI HK

Dárce

Ing. Aleš Pražák

DŘEVĚNÉ HRAČKY - PETR VRBICKÝ

Dárce

Petr Vrbický

MF SERVIS

Dárce

Ing. Jiří Veselý

SMART PRINT

Dárce

Ing. Petr Hendrych

TECHPROFI HK

Dárce

JUDr. Václav Gadlina

KATEŘINA BURŠÍKOVÁ - VITAMÍN

Hlavní partneři
FA RENE Mercedes-Benz
METROSTAV
STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC – Čechy Východ
UNIMEX GROUP
VÝCHODOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ

Jiří Staša, Mgr. Michele Stašová
Ing. Jiří Bělohlav
Ing. Petr Kolouch
JUDr. Jiří Šimáně
Ing. Jindřich Broukal

Významní partneři
Citibank Europe plc, organizační složka

zaměstnanci společnosti

BAK

Ing. Dušan Čížek, MBA

partneři

EUBE

Ing. Allan Jírek

FSBT

Martin Sebastian Špička

HK AUDIT
HOFÍREK CONSULTING – pobočka HK
STAKO
T-MAPY
ZP MINISTERSTVA VNITRA – pobočka HK
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Ing. Zdeněk Kuča
Ing. Pavel Lipovský
Ing. Petr Kulda
Ing. Milan Novotný
Ing. Josef Diessl

s našimi úspěchy
se ztotožnili
Dárci
AEG COMPONENTS (Ing. Zdeněk Jindrák)

Ing. PETRA ŠKOPOVÁ, MBA

ALBI ČESKÁ REPUBLIKA (Jitka Kratochvílová)

TANO TECHNIK (Ing. Martin Laštůvka)

ALGO HK (Ing. Ladislav Burda)

TEMPO ČESKO (Zdeňka Háková)

ALTER (Ing. Jiří Veselý)

TESCO (Eva Williams)

AMÁDEUS real (Václav Klán)

T - MOBILE (zaměstnanci společnosti)

ANNONCE (Jiří Kulich)

TRIGA COLOR - pobočka HK (Libor Táglicht)

ATOM RAT (Ing. Vanda Faltýnková)

UNISON (Ing Petr Souček, Milan Hercík)

BARA HK (Bohuslav Šlechta)

VPS CZ (Ing. Vladimír Jošt)

BAUMAX (Pavel Kutík)

ZVÚ Kovárna (Ing. Karel Páral)

PETR CERMAN
DŘEVO TRUST – pobočka HK (Luděk Ruprich)

Zvláštní poděkování

DUKASE (Filip Kaška a Michal Dunda)
EMADO (Ing. Eva Duchoslavová)

Ing. Martinu Soukupovi – náměstkovi primátora pro

EXCEL FOTO (Ing. Libor Škava a Ing. Monika Škavová)

oblast kultury, školství, zdravotnictví a sociální věci,

IMEDA (Ing. Milan Tměj)
HEWLETT PACKARD (Ing. Lukáš Najman)

Mgr. Nadě Štěrbové – předsedkyni Komise pro pre-

INKA - JIŘÍ FANTA (Jiří Fanta)

venci kriminality Rady města Hradec Králové,

MILAN JAŠKA
PAVEL JÓR

Josefu Šejvlovi – předsedovi Komise kulturní RmHK,

KMS MALŠOVICE (Petr Škoda)
MIROSLAV KORENČÍK - PODLAHÁŘSTVÍ

Mgr. Vladimíru Springerovi – předsedovi Komise pro

M.C.O.M. (Ivan Tejkl)

výchovu a vzdělávání RmHK.

MERIDA HRADEC KRÁLOVÉ (Petr Hrobař)
NIKAIMPEX (JUDr. Lubomír Vavrda)

Dále Evě Boudové, Jakubu Schmidtovi, Petru Mareč-

NUTRICIA DEVA (Ing. Zdeněk Janata)

kovi, Zuzaně Plockové, Silvii Růčkové, Ludmile Žlábko-

LUBOMÍR PAKOSTA – PODLAHÁŘSTVÍ

vé, Pavlíně Pospíšilové a Heleně Rezkové.

PB COM (Martin Říha)
READER´S DIGEST VÝBĚR (Denisa Štrbová)

Zejména chceme poděkovat Mgr. Nadě Štěrbové za

ZDENĚK RYŠAVÝ

nesmírnou péči a starost o naše sdružení a sociální

SAMAS Česká republika (Martin Pavliš)

programy.

JAKUB SCHMIDT
STRATOSFÉRA (Simona Jůzová)

vidíte smysl v naší práci ?
Podpořte nás!
• Materiálním darem do vybavení KLÍDKU, POHODY,
PLÁCKU, našeho technicko zázemí včetně kanceláří
• Finančním darem – jednorázovým, nebo trvalým příkazem na transparentní účet
1919191919/5500 (Raiffaisenbank, a. s.)
• Dobrovolnou prací
• Prací a stáží

poděkování
Závěrem všem, kdo se na realizaci našich aktivit
podíleli, naši činnost podporovali finančně, radou,
parnterstvím i jinou pomocí.
Zejména chceme zdůraznit vydatnou pomoc a podporu ze strany institucí, orgánů veřejné a státní správy,
nadací, firem a dalších donátorů. Děkujeme všem našim příznivcům, spolunájemníkům, zástupcům z médií
a především našim dobrovolníkům.
Pokud zde někdo nebyl zmíněn, nebylo to úmyslné,
myslíme na něj a tímto mu zvlášť děkujeme.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ NAPLŇOVAT POSLÁNÍ, CÍLE A VIZI NAŠÍ ORGANIZACE.
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Vděčné poděkování patří nadacím a státním institucím

S přispěním Ministerstva práce
a sociálních věcí České republiky

Pod záštitou hejtmana
Královéhradeckého kraje

S podporou města
Hradec Králové

Výjimečné poděkování patří našim dlouhodobým a významným partnerům

Vytváříme a nabízíme prostor pro sociální a volnočasové
aktivity zaměřené především na děti a mládež

Čajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové
telefon: 495 262 202, e-mail: info@prostorpro.cz
www.prostorpro.cz

Tuto výroční zprávu jsme vyrobili za finanční podpory MPSV, materiální podpory tiskárny GARAMON s.r.o. a konzultační podpory agentury FSBT.

