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Vážení partneři, přátelé a příznivci,

výroční zpráva má být zhodnocením právě uplynulého 

roku. Je příležitostí zastavit se a podívat se na cestu, 

kterou celá organizace ušla za posledních dvanáct 

měsíců. Tento rok pro nás nebyl jednoduchý, ale jistě 

byl důležitý. Znamenal ujasnění si, co a jakým způ-

sobem chceme dělat, znamenal ukotvení fungujícího  

a znamenal první kroky ke změnám v oblastech, jež 

je potřeba měnit spolu s rozšiřujícím se spektrem námi 

poskytovaných služeb a realizovaných akcí.

Od poloviny roku jsou dva naše programy hrazeny 

z evropských prostředků. V závěru roku jsme začali 

připravovat nové programy a další akce, které spatří 

světlo světa v následujícím roce. Připravujeme změ-

nu systému řízení v organizaci a pracujeme na nové 

Corporate Identity PROSTOR PRO. Ochutnávku těchto 

změn v malém rozsahu právě držíte v ruce.

Vážení partneři, přátelé a příznivci, pevně věříme, že 

nám svou přízeň zachováte i nadále. Právě díky Vám 

se nám daří pomáhat dětem, mladým lidem a rodi-

nám ve chvílích, kdy naši pomoc potřebují.

       

        

  David Petr a Helena Kožíšková

ÚVODNÍ 
SLOVO
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KDO
JSME
Úplný název / právní forma
PROSTOR PRO, o. s. / 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
1919191919/5500 Raiffeisenbank, a. s.

sociální programY
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK  
– Klub pro mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK  
– Dětský klub
Terénní program STREET

návaznÉ slUŽBY
Mateřský klub POHODa
Multifunkční hřiště PLáCEK

akce pro veŘejnost
Multižánrový KLÍDEK fEST
Zážitkový LabYRINT LaN
Pouliční gRaffITI STREET JaM
Sportovní VÍTáNÍ JaRa Na PLáCKU
Pohodové MaLOVáNÍ Na CHODNÍKU
alternativní kultura

novÉ programY
Preventivní programy SPIRáLa
Probační a resocializační programy 
(PRáVO PRO KaŽDÝ DEN)

našim posláním je poskytovat profesionální služ-
by především dětem, mladým lidem a rodinám.  
vycházíme ze vzájemného respektu a klademe důraz 
na individuální přístup ke každému. přispíváme k roz-
voji samostatnosti, odpovědnosti a mezilidských vztahů. 

Historie
Sdružení bylo založeno 1. února 2000. Záměrem za-
kladatele bylo propojit řemeslnou a neziskovou sféru. 
Organizace pořádala jednorázové akce a současně 
vznikla myšlenka vytvořit centrum pro děti.

V červnu 2003 jsme otevřeli Nízkoprahové zaříze-
ní pro děti a mládež KLÍDEK. Z řemeslné sféry jsme 
odstoupili, přejmenovali se na občanské sdružení 
PROSTOR PRO a zvolili nového předsedu. Sou-
středili jsme se na realizaci sociálních programů  
a na akce pro veřejnost.

V září 2005 jsme otevřeli Mateřský klub  
POHODa pro maminky na mateřské dovolené  
a na jaře 2006 jsme začali poskytovat služby mla-
dým lidem přímo na ulici v Terénním programu STREET.  
V roce 2007 jsme vedle pravidelných veřejných akcí 
LabYRINT LaN, KLÍDEK fEST a MaLOVáNÍ Na CHOD-
NÍKU nabídli veřejnosti gRaffITI STREET JaM.

V září 2008 jsme otevřeli Multifunkční hřiště PLáCEK 
a přijali jsme ředitelku organizace. Na jaře 2009 
jsme pro naše partnery, dárce, příznivce, zaměstnan-
ce a klienty uspořádali VÍTáNÍ JaRa Na PLáCKU. Dva 
naše programy jsou od června 2009 hrazeny z ev-
ropských prostředků. Zároveň připravujeme další nové 

programy.

vYtváŘíme a naBízíme prostor pro sociál-

ní, preventivní, návaznÉ a veŘejnÉ aktivitY,  

zaměŘenÉ pŘedevším na děti a mladÉ lidi.
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vize
Chceme být neziskovou organizací, která dle poptáv-

ky zajišťuje profesionální sociální, preventivní, návaz-

né služby především pro děti, mladé lidi a rodiny na 

Královéhradecku, a nabízí zajímavé aktivity pro ve-

řejnost.

Hlavní cíle
být uznávaným poskytovatelem kvalitních služeb ze-

jména pro děti, mládež a rodiny v regionu. Rozvíjet  

a vytvářet nové služby.

být podporou druhým organizacím i jednotlivcům pra-

cujícím s obdobnou cílovou skupinou nebo v obdobné 

oblasti.

být organizací, která je stabilní a zároveň dostatečně 

flexibilní v procesech řízení, s důrazem na zajištění  

a řízení finančních zdrojů.

být důležitým partnerem pro regionální instituce, firmy, 

veřejnost.

Mít dobré jméno na trhu práce a pečovat o něj.

děkUjeme všem, kteŘí nám pomáHají napl-
Ňovat poslání, cíle a vizi naší organizace.

KDO 
CHCEME bÝT
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LIDé V NašEM 
SDRUŽENÍ
pŘedseda sdrUŽení

David Petr

rada sdrUŽení

Dita balcarová 

• koordinátorka MK Pohoda

Ing. alena Kopicová 

• obyvatelka Malšovic

Mgr. Helena Němečková 

• vedoucí sociálních a preventivních programů

David Petr 

• předseda sdružení

Martin Sebastian špička 

• agentura fSbT

Ing. Michaela špinová 

• členka KMS Malšovice

bc. Simona Zatloukalová 

• místopředsedkyně sdružení

ČlenskÉ sHromáŽdění

Ing. Pavel bachmann, Ph.D., 

Dita balcarová, 

Mgr. Zdena burdová, DiS.,

Ing. arch. andrea benešová, 

Milena altmannová, DiS., 

Mgr. Miroslav Kappl, 

bc. Michal Klapal, 

Ing. alena Kopicová, 

Mgr. Jan Kratochvíl, 

Mgr. Helena Němečková, 

David Petr, 

Jana škrobáková, 

Martin Sebastian špička, 

Ing. Michaela špinová, 

Silvie špryňarová, 

Mgr. Lukáš Tříska, 

bc. Simona Zatloukalová, 

PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.
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koordinátorka 
mateŘskÉHo klUBU poHoda
Dita balcarová

koordinátoŘi 
veŘejnýcH akcí
Dita balcarová

Eva Doležalová

bc. Kateřina Lajbnerová

David Petr

bc. Simona Zatloukalová

pomocný pracovník
Jiří Dvořák, uživatel služeb neziskové organizace Skok 

do života, která směřuje své služby k dospělým lidem 

s mentálním postižením.

doBrovolníci
Jiří altmann, Zuzana balcarová, Lucie bartošová,  

Jitka baudyšová, Romana beranová, Dora Dernero-

vá, Klára Dernerová, ESN buddy System Hradec 

Králové, Iveta Hánělová, Zuzana Hemerková, Ma-

rie Hlaváčková, Kateřina Holečková, Olga Hubál-

ková, Eva Humlová, Iva Jarošová, Dita Jelenová,  

Jan Kašpar, Zuzana Kiefmannová, Lucie Klapalo-

vá, Jana Ela Kliková, Miroslav Lejsek, Pavel Lipov-

ský, Ilona Machová, Petra Mikolandová, Michaela  

Motejlková, alena Muzikantová, Jana Němečková,  

Eva Odvárková, Jarmila Pořízová, Petra Příkazská,  

Michaela Ryznarová, aneta šipošová, Jana Tužilová,  

Markéta Valentová, Kateřina Veselská, Eva Zemanová.

ZaMěSTNaNCI 
V NašEM SDRUŽENÍ
Ředitelka organizace
Eva Doležalová (do 31. 10. 2009)

Mgr. Helena Kožíšková (od 1. 11. 2009)

asistent organizace
Jan šmákal (do 30. 11. 2009)

ekonomka a ÚČetní
Jana škrobáková

firemní fUndraiser, pracovník pUBlic  
relations a vedoUcí veŘejnýcH akcí
David Petr

projektová manaŽerka  
a vedoUcí návaznýcH programů
Mgr. Helena Kožíšková

vedoUcí 
sociálnícH a preventivnícH programů
Mgr. Helena Němečková

sociální pracovníci nízkopraHovýcH  
zaŘízení pro děti a mládeŽ klídek
Milena altmannová, DiS.

Mgr. Zdena burdová, DiS.

bc. Michal Klapal

bc. Simona Zatloukalová

sociální pracovníci
terÉnníHo programU street
bc. Kateřina Lajbnerová (do 31. 7. 2009)

Robert Valnoha (do 31. 7. 2009)

Mgr. Kateřina Hybnerová (od 1. 8. 2009)
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Na přelomu let 2009/2010 zahájíme Preventivní 
programy SPIRáLa a nabídneme tematicky zaměřené 
programy pro školy a školská zařízení. Díky Nadaci 
O2 můžeme tyto programy nabídnout pěti nejbližším 
školám v okolí naší organizace.

Ve stejném období zahájíme probační program  
PRáVO PRO KaŽDÝ DEN v rámci Probačních a reso-
cializačních programů v PROSTOR PRO. V programu 
PRáVO PRO KaŽDÝ DEN pomáháme mladým, kteří 
se dostali do střetu se zákonem. Program bude finan-
cován díky sbírkovému projektu Pomozte dětem!.

V roce 2010 otevřeme Poradenské a vzdělávací cen-
trum SaLIX, které nabídne supervize pro organizace, 
poradenství a terapie pro děti, mladé lidi a nově  
pro rodiny, které potřebují poradit se svými problé-
my. část programu centra SaLIX můžeme zahájit díky  
finanční podpoře Nadačního fondu Tesco.

V roce 2010 plánujeme navázat spolupráci se speci-
alistkou na systémy řízení ve školství a NNO. Cílem 
této spolupráce je systematizace řízení v organizaci, 
zvýšení kvality řízení na všech úrovních a zvýšení kva-
lity poskytovaných služeb.

Díky finanční podpoře Nadace Vodafone česká  
republika chystáme na rok 2010 nové webové strán-
ky, informační kampaň v Malšovicích, zkvalitníme  
komunikaci s dárci, médii i veřejností a po dvou letech 
připravíme zcela nové propagační materiály organi-
zace a jednotlivých programů.

V únoru 2010 oslaví naše občanské sdružení 10 let 
své existence a v rámci tohoto významného výročí  
připravujeme první benefiční večer s aukcí umělec-
kých předmětů za finanční podpory Nadace Vodafo-
ne česká republika a Nadace Divoké husy.

CO NáS čEKá 
V ROCE 2010
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zodpovědná osoBa 

Mgr. Helena Němečková, 

vedoucí sociálních a preventivních programů

sociální pracovnice programU
Mgr. Zdena burdová, DiS.

bc. Simona Zatloukalová

poslání
V NZDM Klídek – Klub pro mládež poskytujeme mla-

dým lidem ohroženým sociálně nežádoucími jevy 

pomoc a podporu v obtížných životních situacích 

prostřednictvím sociálních služeb. Nabízíme jim bez-

pečný prostor, kde mohou trávit volný čas, a doprová-

zíme je obdobím dětství a dospívaní. 

cílová skUpina aneB pro koHo tU jsme
Jedná se především o děti a mladé lidi ve věku  

14 – 20 let primárně z lokality Hradec Králové, 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

• hledají alternativu k běžnému trávení volného času

• mají zájem se rozvíjet

Hlavní cíl
Zlepšovat kvalitu života cílové skupiny a zaměřit  

se zejména na prevenci sociálně nežádoucích jevů.

dílČí cíle
• pomáhat překonávat subjektivně obtížné životní situ-

ace uživatelů služeb,

NÍZKOPRaHOVé ZařÍZENÍ PRO DěTI a MLáDEŽ

KLÍDEK - KLUb PRO MLáDEŽ
• doprovázet uživatele služeb obdobím dětství  

a dospívání,

• snižovat sociální rizika vyplývající z konfliktních  

společenských situací, životního způsobu

a rizikového chování cílové skupiny,

• neformálním způsobem vzdělávat a vychovávat  

uživatele služeb,

• vyrovnávat sociální handicapy znevýhodněných  

uživatelů služeb,

• posilovat sociální dovednosti při zvládání každo-

denních situací,

• nabízet otevřený a bezpečný prostor při poskyto-

vání služeb (tj. zajistit psychickou, fyzickou, právní  

a sociální ochranu během pobytu v zařízení),

• aktivizovat tvůrčí potenciál uživatelů služeb.

principY poskYtovanýcH slUŽeB

1. nízkopraHovost    
• Maximální OTEVřENOST a PřÍSTUPNOST - časo-

vá, prostorová blízkost přirozenému prostředí.

• Službu může využít kdokoli, pokud spadá do cílo-

vé skupiny a svým jednáním a chováním neomezuje 

či neohrožuje sám sebe, druhé uživatele, pracovníky 

nebo celkový chod služby.

• anonymita - uživatel služby nemusí sdělovat pracov-

níkům žádné osobní údaje. Jakákoli informace o uži-

vateli služby je evidována s jeho vědomím a osobní 

údaje (jméno, příjmení, bydliště) jsou evidovány pou-

ze se souhlasem uživatele služby. Do své dokumenta-

ce může uživatel kdykoli nahlédnout. Zařízení eviduje 

jen takové údaje, které jsou nutné pro poskytování 

kvalitních služeb.



• bezplatné poskytování služeb. Uživatel přispívá 

pouze v případě fakultativních činností – víkendové 

pobyty, výlety apod.

• Není nutná registrace, členství, ani pravidelná do-

cházka do zařízení. Uživatelé mohou v rámci oteví-

rací doby přicházet a odcházet dle svého uvážení. 

Uživatel služby se nemusí zapojovat do činnosti klubu 

a může realizovat své nápady.

• Zařízení garantuje bezpečný prostor chráněný před 

všemi formami diskriminace, předsudků, nálepkování 

apod.

• Součástí nabízených služeb není podsouvání  

či šíření ideologie nebo náboženského přesvědčení  

či jakákoli spoluúčast na rituálu.

2. další principY
• Pracovníci se zaměřují na individuální přístup ke 

každému uživateli, na kvalitu služeb a vztah pracov-

ník – uživatel a zařízení – uživatel.

• Zařízení NDZM Klídek poskytuje služby dle etic-

kého kodexu sociálních pracovníků a Standardů kva-

lity sociálních služeb MPSV čR a Standardů kvality  

sociálních služeb Královéhradeckého kraje – verze 

pro NZDM.

oHlÉdnUtí za rokem 2009
• Zaměřovali jsme se především na dlouhodobou 

spolupráci s našimi klienty a na individuální plánování 

jejich potřeb. 

• Zaznamenali jsme částečnou proměnu klientely. Pře-

devším začala pravidelně docházet větší parta taneč-

níků – brejkařů. 

• Pomáhali jsme našim klientům při spolupráci s ná-

vaznými institucemi - Probační a mediační službou  

a kurátory pro mládež z oddělení sociálně-práv-

ní ochrany dětí Magistrátu města Hradec Králové,  

se kterými jsme tímto navázali bližší spolupráci.  

• Uspořádali jsme několik Tématických měsíců, např. 

na téma gender, závislost na virtuálních drogách  

či prázdninová rizika. Kromě toho jsme uskutečnili 

několik různých turnajů, výletů, exkurzí a dalších akcí.

• V dubnu proběhl Zážitkový víkendový pobyt na téma 

Hrdinové, který byl výjimečný spaním pod širákem.

• Ve skupině klientů výrazně převažovali chlapci. 

v roce 2010 plánUjeme
• Zaměřit se na získávání nových uživatelů - přede-

vším dívek a pracovat s nimi pomocí specifických pro-

gramů.

• Více rozvíjet stálou skupinu uživatelů (těch, co chodí 

denně a dlouhodobě) prostřednictvím nových volnoča-

sových programů.

• Lépe individuálně plánovat s klienty, kteří obtížně-

ji definují konkrétní zakázku, cíleně motivovat klienty  

k aktivitě. 

• Spolupracovat i nadále s kurátory a dalšími návaz-

nými institucemi

• Získat a zaškolit nového pracovníka.

• Zprovoznit nové webové stránky, kde budou moci 

klienti nalézt všechny aktuality.

• Připravit 3 zážitkové pobyty.

• Průběžně zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb.
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výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: kontakt-

ní práce, podpora vlastních aktivit, preventivní pro-

gramy, doučování, situační intervence, volnočasové 

aktivity, zážitkové výjezdové aktivity.

sociálně terapeutické činnosti: krizová intervence, 

podpůrný rozhovor, poradenství, práce se skupinou, 

práce se sociálním okolím uživatele, rozhovor o soci-

ální situaci uživatele.

pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů: 
doprovod do návazné instituce, jednání s institucemi 

ve prospěch uživatele, poskytnutí informací.

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
akce konané klubem, akce mimo klub.

druh poskytnuté služby počet poskytnutých služeb
pomoc při uplatňování práv a oprávněných 

zájmů
74

sociálně terapeutické činnosti 539

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 4426

zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím

27

celkem 5066

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů 74

Sociálně terapeutické činnosti 539

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 4426

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 27

počet klientů: 69 z toho ženy: 28, muži: 41

počet kontaktů: 4496 z toho kontakty ženy: 663, kontakty muži: 3833

STaTISTIKY NZDM KLÍDEK
KLUb PRO MLáDEŽ

27 5394426 74



K čemu mi Klídek v roce 2009 byl, v čem mi 

pomohl?

K poznání nových lidí a přátelství, pomohl mě 

k zabavení volného času a k poznání nových 

věcí a aktivit.

14 let

K čemu mi Klídek v roce 2009 byl, v čem mi 

pomohl?

Pomohl mi poznat nové přátele, nové věci  

a pomohl mi zlepšit se ve společenských  

aktivitách.

16 let

K čemu mi Klídek v roce 2009 byl, v čem mi 

pomohl?

Dozvídám se hodně věcí, které nevím. Zažívá 

se hodně srandy. Je to prostě fajn.

17 let
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zodpovědná osoBa 

Mgr. Helena Němečková, 

vedoucí sociálních a preventivních programů

sociální pracovníci programU
bc. Michal Klapal

Milena altmannová, DiS.

poslání
V NZDM Klídek – Dětský klub poskytujeme dětem 

ohroženým sociálně nežádoucími jevy pomoc a pod-

poru v obtížných životních situacích prostřednictvím 

sociálních služeb. Nabízíme jim bezpečný prostor, 

kde mohou trávit volný čas, a doprovázíme je obdo-

bím dětství a dospívaní. 

cílová skUpina aneB pro koHo tU jsme
Jedná se především o děti ve věku 8 – 14 let primárně  

z lokality Hradec Králové, které:

• jsou ve vyšší míře ohrožené sociálně nežádoucími jevy

• nacházejí se v obtížné životní situaci

• mohou být v konfliktu se sociálním okolím či společen-

skými normami

• hledají alternativu k běžnému trávení volného času

• mají zájem se rozvíjet

Hlavní cíl
Zlepšovat kvalitu života cílové skupiny a zaměřit se 

zejména na prevenci sociálně nežádoucích jevů.

dílČí cíle
• pomáhat překonávat subjektivně obtížné životní situ-

ace uživatelů služeb,

• doprovázet uživatele služeb obdobím dětství  

a dospívání,

• snižovat sociální rizika vyplývající z konfliktních  

společenských situací, životního způsobu

a rizikového chování cílové skupiny,

• neformálním způsobem vzdělávat a vychovávat  

uživatele služeb,

• vyrovnávat sociální handicapy znevýhodněných  

uživatelů služeb,

• posilovat sociální dovednosti při zvládání každo-

denních situací,

• nabízet otevřený a bezpečný prostor při poskyto-

vání služeb (tj. zajistit psychickou, fyzickou, právní  

a sociální ochranu během pobytu v zařízení),

• aktivizovat tvůrčí potenciál uživatelů služeb.

principY poskYtovanýcH slUŽeB

1. nízkopraHovost    
• Maximální OTEVřENOST a PřÍSTUPNOST - časo-

vá, prostorová blízkost přirozenému prostředí.

• Službu může využít kdokoli, pokud spadá do cílo-

vé skupiny a svým jednáním a chováním neomezuje 

či neohrožuje sám sebe, druhé uživatele, pracovníky 

nebo celkový chod služby.

• anonymita - uživatel služby nemusí sdělovat pracovní-

kům žádné osobní údaje. Jakákoli informace o uživateli 

služby je evidována s jeho vědomím a osobní údaje (jmé-

no, příjmení, bydliště) jsou evidovány pouze se souhla-

sem uživatele služby. Do své dokumentace může uživatel 

kdykoli nahlédnout. Zařízení eviduje jen takové údaje, 

které jsou nutné pro poskytování kvalitních služeb.

NÍZKOPRaHOVé ZařÍZENÍ PRO DěTI a MLáDEŽ

KLÍDEK - DěTSKÝ KLUb



• bezplatné poskytování služeb. Uživatel přispívá 

pouze v případě fakultativních činností – víkendové 

pobyty, výlety apod.

• Není nutná registrace, členství, ani pravidelná do-

cházka do zařízení. Uživatelé mohou v rámci oteví-

rací doby přicházet a odcházet dle svého uvážení. 

Uživatel služby se nemusí zapojovat do činnosti klubu 

a může realizovat své nápady.

• Zařízení garantuje bezpečný prostor chráněný před 

všemi formami diskriminace, předsudků, nálepkování 

apod.

• Součástí nabízených služeb není podsouvání či 

šíření ideologie nebo náboženského přesvědčení či 

jakákoli spoluúčast na rituálu.

2. další principY
Pracovníci se zaměřují na individuální přístup ke kaž-

dému uživateli, na kvalitu služeb a vztah pracovník 

– uživatel a zařízení – uživatel.

Zařízení NDZM Klídek poskytuje služby dle etického 

kodexu sociálních pracovníků a Standardů kvality soci-

álních služeb MPSV čR a Standardů kvality sociálních 

služeb Královéhradeckého kraje – verze pro NZDM.

oHlÉdnUtí za rokem 2009
• Někteří dlouhodobí uživatelé našich služeb přešli 

do Klubu pro mládež. Začaly docházet především 

mladší děti a těší nás, že Dětský klub navštěvuje stále 

více dívek.

• S dětmi jsme řešili především problémy ve škole  

a poskytovali jsme jim doučování. škola a volný čas 

byly také nejčastějším tématem rozhovorů.

• Kladli jsme důraz hlavně na prohlubování důvěrné-

ho vztahu při dlouhodobé spolupráci s dětmi a věno-

vali se individuálnímu plánování.

 

• Pro klienty jsme uspořádali zážitkový víkend na téma 

„Předsudky a stereotypy“. Kromě toho jsme uskutečnili 

několik různých turnajů, výletů a dalších akcí.

plánUjeme v roce 2010
• Rádi bychom realizovali bližší spolupráci se školami.

• Chceme se zaměřit na realizaci většího množství preven-

tivních aktivit v klubu.

• budeme se soustředit na zaškolení nových pracovníků, 

předání služby a uživatelů.

• Plánujeme pracovat na udržení kvality poskytování soci-

álních služeb.

• Připravíme pro děti další zážitkové víkendové pobyty.

21
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výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: kontakt-

ní práce, podpora vlastních aktivit, preventivní pro-

gramy, doučování, situační intervence, volnočasové 

aktivity, zážitkové výjezdové aktivity.

sociálně terapeutické činnosti: krizová intervence, 

podpůrný rozhovor, poradenství, práce se skupinou, 

práce se sociálním okolím uživatele, rozhovor o soci-

ální situaci uživatele.

pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů: 
doprovod do návazné instituce, jednání s institucemi 

ve prospěch uživatele, poskytnutí informací.

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
akce konané klubem, akce mimo klub.

druh poskytnuté služby počet poskytnutých služeb
pomoc při uplatňování práv a oprávněných 

zájmů
107

sociálně terapeutické činnosti 96

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 1473

zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím

21

celkem 1697

počet klientů: 82 z toho ženy: 22, muži: 60

počet kontaktů: 1874 z toho kontakty ženy: 356, kontakty muži: 1518

STaTISTIKY NZDM KLÍDEK
DěTSKÝ KLUb

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů 107

Sociálně terapeutické činnosti 96

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 1473

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 21

21 1071473 96



K čemu mi Klídek v roce 2009 byl, v čem mi 

pomohl?

Dal mi spoustu nových přátel, zkušeností  

a zážitků.

14 let

K čemu mi Klídek v roce 2009 byl, v čem mi 

pomohl?

Pomohl mi s doučováním, moc mě to tu baví 

a scházím se tu se svými kamarády a hrajeme 

hry.

12 let

K čemu mi Klídek v roce 2009 byl, v čem mi 

pomohl?

Klídek mi vyplnil můj volný čas příjemným  

a naučným způsobem. Vždy když jsem potře-

boval pomoc, tak jsem ji tady našel.

13 let
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zodpovědná osoBa 

Mgr. Helena Němečková, 

vedoucí sociálních a preventivních programů 

terÉnní pracovníci programU
bc. Kateřina Lajbnerová (01/09 – 07/09), 

Robert Valnoha (01/09 – 07/09)

Mgr. Kateřina Hybnerová (08/09 – 12/09)

 
poslání
V  terénním programu STREET poskytujeme mladým 

lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo 

jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy, sociální služ-

by a volnočasové aktivity.

cílová skUpina aneB pro koHo tU jsme
Mladí lidé ve věku 12 – 21 let primárně z Hradce 

Králové, a to především z lokalit Moravského před-

městí 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

Hlavní cíl
• Zlepšovat kvalitu života uživatelů služeb a doprová-

zet je v náročných obdobích života 

dílČí cíle
• Prostřednictvím individuálně poskytovaných služeb 

snižovat sociální handicapy uživatelů

• Preventivními aktivitami snižovat celkový počet mla-

dých lidí v nepříznivé sociální situaci

• Zvyšovat informovanost v oblasti sociálně nepřízni-

vých jevů

• Zmírňovat dopady sociálně negativního chování cí-

lové skupiny vůči společnosti

• Podporovat soběstačnost uživatelů služeb při zvlá-

dání sociálních situací a motivovat je k samostatnému 

a zodpovědnému jednání

principY poskYtovanýcH slUŽeB
• Maximální otevřenost a přístupnost služby pro cílo-

vou skupinu.

• anonymita – uživatel služby nemusí sdělovat pra-

covníkům žádné osobní údaje. Jakákoli informace o 

uživateli služby je evidována s jeho vědomím a osob-

ní údaje (jméno, příjmení, bydliště) jsou evidovány 

pouze se souhlasem uživatele služby. Do své doku-

mentace může uživatel kdykoli nahlédnout. Program 

eviduje jen takové údaje, které jsou nutné pro poskyto-

vání kvalitních služeb.

• bezplatné poskytování služeb.

• Není nutná registrace, členství, ani pravidelné vyu-

žívání služeb. 

• Pracovníci garantují uživateli v rámci poskytování 

služeb „ochranu“ před všemi formami diskriminace, 

předsudků, nálepkování apod.

TERéNNÍ PROgRaM 
STREET



oHlÉdnUtí za rokem 2009
• Intenzivně jsme pracovali s uživateli služby, poskyto-

vali jsme jim sociální služby a volnočasové aktivity.

• Zabývali jsme se tvorbou metodických manuálů. 

• Průběžně jsme se vzdělávali a byli pod pravidelnou 

supervizí.

• Nadále jsme se snažili zkvalitnit život mladých lidí, 

kteří jsou ohroženi sociálně negativními jevy.

• Uspořádali jsme třetí ročník akce gRaffITI STREET JaM.

• Na základě této akce proběhla výstava děl 

na Magistrátu města Hradec Králové.

v roce 2010 plánUjeme
• Zaměřit se na podrobné mapování terénu.

• I nadále kvalitně poskytovat sociální služby.

• Zaměřit se na dotvoření a propracování metodic-

kých manuálů.

• Zaměřit se na jednání se zájemci o službu a infor-

mování cílové skupiny o poskytovaných službách – 

představení nabídky služeb.

• Zrealizovat další ročník gRaffITI STREET JaMU.

• Připravit a realizovat putovní výstavu děl z akce  

gRaffITI STREET JaM, a to zejména na školách.

• Soustředit se na vzdělávání pracovníků (včetně stá-

ží, metodických konzultací).

• Zpracovat preventivní témata pro práci s klienty.

• Součástí nabízených služeb není podsouvání  

či šíření ideologie nebo náboženského přesvědčení  

či jakákoli spoluúčast na rituálu.

• Službu může využít kdokoli, pokud spadá do cílo-

vé skupiny a svým jednáním a chováním neomezuje 

či neohrožuje sám sebe, druhé uživatele, pracovníky 

nebo celkový chod služby.

• Služby poskytujeme dle Etického kodexu sociál-

ních pracovníků a Standardů kvality sociálních služeb 

MPSV čR a Standardů kvality sociálních služeb Krá-

lovéhradeckého kraje – verze pro NZDM a dalších 

legislativních norem, které jsou pro nás závazné.

• garantujeme individuální přístup ke každému  

uživateli.

• Poskytování služeb je založeno na vztahu důvěry 

uživatele k pracovníkovi.

• Pracovníci garantují respekt k uživateli a stejně tak i 

jeho momentální situaci.

• bezpečnost pracovníka je nad všemi principy, stejně 

jako úsloví “všechny spasit nemůžeš“. 
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kontaktní práce: jedná se o specifický druh kontak-

tu s uživatelem, která má za cíl vytvořit dostatečnou 

vzájemnou důvěru a podmínky potřebné pro rozvíjení 

kontaktu a poskytování dalších služeb.

pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů: 
poskytnutí informací, krizová intervence, poradenství, 

podpůrný rozhovor, dlouhodobá případová práce, 

práce s blízkými osobami, jednání s institucemi ve 

prospěch uživatele.

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
akce konané  v rámci programu, doprovod do návaz-

né instituce, práce se skupinou, situační intervence, 

rozhovor o sociálním okolí uživatele, práce se sociál-

ním okolí uživatele.

druh poskytnuté služby počet poskytnutých služeb
zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím
157

pomoc při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů

91

kontaktní práce 316

celkem 564

počet klientů: 107 z toho ženy: 21, muži: 86

počet kontaktů: 564 z toho kontakty ženy: 125, kontakty muži: 439

STaTISTIKY
TERéNNÍ PROgRaM STREET

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 157

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů 91

Kontaktní práce 316

157

91

316
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zodpovědná osoBa
Mgr. Helena Kožíšková, vedoucí návazných programů

koordinátorka programU
Dita balcarová

poslání
Posláním mateřského klubu POHODa je poskytovat 

rodičům s malými dětmi prostor pro vzájemné setká-

vání a výměnu zkušeností a nabízet jim volnočasové, 

kulturní, poradenské a společenské aktivity.

cílová skUpina aneB pro koHo tU jsme
Především rodiče na rodičovské dovolené s dětmi 

převážně do 6 let a dále ostatní rodinní příslušníci.

Hlavní cíl
Naučit rodiče trávit společný čas s dětmi aktivně  

a pestře a zároveň umožnit rodičům na rodičovské 

dovolené vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě 

dostávají.

dílČí cíle
• přispívat k posilování hodnot rodiny, mezigenerač-

ních vztahů a mateřské a otcovské role ve společnosti

• působit jako informativní, výchovný a oddechový 

klub zejména pro rodiny s malými dětmi

• podporovat vzájemné setkávání malých dětí se svý-

mi vrstevníky a jejich správný vývoj

• pomáhat nalézat nové přátele dospělým i dětem

• naučit rodiny trávit svůj volný čas aktivně a nabíd-

nout jim nové nápady pro využití volného času

• zprostředkovat dospělým rodinným příslušníkům pří-

stup k informacím, které se týkají převážně správného 

vývoje a rozvoje dětí

MaTEřSKÝ KLUb 
POHODa

oHlÉdnUtí za rokem 2009
• Od září 2009 jsme otevírací dobu MK Pohoda 
rozšířili na 5 dopolední v týdnu. Vycházíme tak vstříc 
zvyšujícímu se počtu našich klientů a jejich rozdílným 
potřebám.

• Program více strukturujeme: v průběhu týdne nabízí-
me 3x společný program pro rodiče a děti, 1x cviče-
ní pro maminky a 1x volnou hernu. Uspořádali jsme  
15 tematických akcí.

• Kromě maminek doprovázeli své děti do MK poho-
da také 2 babičky a 2 tatínkové. MK Pohoda začíná 
mít větší význam rovněž pro cizince: klub navštěvova-
lo 6 maminek-cizinek.

• Mnoho maminek, které v minulých letech navště-
vovaly klub se starším dítětem, se k nám nyní vrátilo  
se svými mladšími dětmi.

• Došlo k zásadnímu navýšení počtu klientů. Zlepši-
li jsme systém evidence našich klientů a služeb jim  
poskytovaných.

v roce 2010 plánUjeme
• Mateřský klub Pohoda přesunout do nových prostor 
(v rámci stejné budovy).

• Vytvořit nové propagační materiály a zpřístupnit je-
jich prostřednictvím MK Pohodu dalším klientům.

• Dokončit tvorbu systému evidence statistických údajů 
a zkvalitnit práci s ním.

• Koordinátorka programu dokončí kurs pro cvičitele 

zdravotní TV při akademii cvičitelů a instruktorů.



akce realizovanÉ v průBěHU rokU 2009

akce termín konání      poČet ÚČastníků

karneval 02/2009 22 dětí + 21 dospělých

divadlo 02/2009 7 dětí + 6 dospělých

jarní BUrza 03/2009 102 účastníků

velikonoce v poHodě 04/2009 13 dětí + 12 dospělých

kYtiČka 05/2009 258 dětí + 168 dospělých 

MK Pohoda spolupořadatelem

malování na cHodníkU 05/2009 120 dětí + 102 dospělých

dětský den v poHodě 06/2009 14 dětí + 13 dospělých

poznejme se navzájem 06/2009 4 dětí + 5 dospělých

spoluúčast MK Pohoda

lÉto se zvíŘátkY 07 - 08/2009 35 dětí + 29 dospělých

2měsíční cyklus akcí

královÉHradeckÉ doŽínkY 09/2009 332 dětí + 348 dospělých

MK Pohoda spolupořadatelem

divadlo (3x) 10/2009 42 dětí + 34 dospělých

podzimní BUrza 10/2009 45 dětí + 128 dospělých

Beseda o solno-jodovÉ jeskYni 11/2009 17 dětí + 13 dospělých

mikUlášská Besídka (2x) 12/2009 31 dětí + 30 dospělých

vánoČní Besídka (2x) 12/2009 16 dětí + 15 dospělých
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největší zájem je dlouhodobě o program společné 
aktivity rodičů a dětí.

rok vývoj počtu klientů mk poHoda
2007 61

2008 128

2009 201

počet klientů: 213 dětí / 201 dospělých z toho 6 cizinců, 2 otcové a 2 babičky

počet kontaktů: 1081

STaTISTIKY MaTEřSKéHO
KLUbU POHODa

Vývoj počtu klientů MK POHODa, ROK 2007 61

Vývoj počtu klientů MK POHODa, ROK 2008 128

Vývoj počtu klientů MK POHODa, ROK 2009 201

2007 2008 2009



Do Pohody chodíme za novými kamarády, 

novými zážitky, děláme věci, které běžně 

doma nejdou. Dcerky se zde naučily větší 

soběstačnosti, lepší komunikaci s cizími lidmi 

a zdokonalily své dovednosti. Je to tu bezva. 

Zdeňka, barborka a anička

Děkuji vám za starost a pozornost, které se 

nám v klubu dostalo. Velmi nás to podrželo 

při naší adaptaci v česku. 

Ljuba a Daneček

Je fajn prohýbat tělo i jinak než jen chytáním 

dítěte na skluzavce či plácáním bábovek na 

písku. Navíc se mi i parádně srovnaly záda. 

V programu pro děti se Květuška učí dělit se 

o hračky a každý den žasnu, jak se rozvíjí a 

jaké dělá pokroky. Roste mi zde před očima. 

Lenka a Květuška
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zodpovědná osoBa
Mgr. Helena Kožíšková, vedoucí návazných programů

Multifunkční hřiště PLáCEK jsme slavnostně otevřeli 

26. září 2008.

Hřiště PLáCEK je otevřeno široké veřejnosti a záro-

veň vhodně doplňuje naše sociální programy pro děti  

a mladé lidi. Hřiště i sportovní vybavení si lze vypůjčit 

v organizaci.

Klienti našich služeb hřiště PLáCEK využívali přede-

vším v teplejších měsících roku téměř denně. Zájem  

veřejnosti o jeho využívání podporujeme např. koná-

ním akcí jako je VÍTáNÍ JaRa Na PLáCKU.

v roce 2010 plánUjeme
• aktivně oslovovat s nabídkou využívání hřiště veřej-

nost především z Malšovic a blízkého okolí.

• Uspořádat další ročník VÍTáNÍ JaRa Na PLáCKU,  

který propojíme se sportovním kláním mezi našimi do-

nátory z řad institucí a firemních partnerů, našimi klien-

ty, zaměstnanci, příznivci a širokou veřejností.

• Nalajnovat hřiště, aby bylo vhodnější pro hraní 

různých sportovních her a lépe sloužilo potřebám  

návštěvníků.

MULTIfUNKčNÍ HřIšTě
PLáCEK
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zodpovědná osoBa 
David Petr

Osmý LabYRINT LaN v šimkových sadech přinesl 

mnoho novinek. Provazový most přes jezírko, skákací 

boty, slackline, Dogfrisbee a prodejní výstavu graffi-

ti. Víkendem nás provedl moderátor Jakub Schmidt  

a pionýr house music v čR DJ fUN. Návštěvníci  

uvítali občerstvení po celý den, možnost třídit odpad 

a mobilní WC. Lanový víkend nabídl návštěvníkům 

adrenalinové vysoké překážky ve výšce 10 metrů, níz-

ké lanové překážky, které učí návštěvníky vzájemné 

komunikaci, provazochodeckou slackline a novinkou 

byl provazový most přes jezírko. Inovace jste našli  

i v netradičních pohybových aktivitách: slackline, ská-

kací boty a Dogfrisbee. Žonglování, karate a foot-

bag jsou již tradičními aktivitami. O návštěvníky jsme 

pečovali ve formě čajovny U Poutníka, celodenním 

občerstvením i zdravotním týmem. Koutek pro nejmen-

ší nabídl malování na přírodní materiály. Kdo chtěl, 

mohl si u nás zapůjčit deku a v šimkových sadech 

si udělat piknik. Poprvé jsme na volném prostranství 

připravili výstavu děl z naší veřejné akce gRaffITI 

STREET JaM. Ta dodala lanové akci nový rozměr.  

V neděli bylo v sadech živěji. Centrem lanového dění 

projeli účastníci akce Město na kolech.

Výtěžek 9401,5 Kč putoval na činnost NZDM  

Klídek – Dětský klub. Výtěžek z připravených pokladni-

ček 2207 Kč pomohl maminkám z Mateřského klubu 

POHODa.

spolUpracUjící organizace
abáda Capoeira HK 

ascarya HK 

Dogfrisbee HK 

footbag HK 

Spartak HK 

Outdoor Solutions 

Mgr. Lukáš Tříska

partneŘi
akci finančně podpořili Východočeská plynárenská 

- člen skupiny RWE, Zdravotní pojišťovna MV čR,  

město Hradec Králové, Královéhradecký kraj, Nebes-

ké vafle.

Své služby zdarma věnovali hradecká pobočka  

TOI TOI pod vedením Jana Hembala a Hradecké 

služby, a.s. v čele s ředitelem Radkem Sokolem.

Poděkování patří mistru zvuku Pavlu ferbasovi, mistru 

hudby Pavlu Vorlovi, mistru hlasu Jakubu Schmidtovi, 

čajovně u Poutníka, Královéhradecké krajské aso-

ciaci Sport pro všechny pod vedením Evy Víškové  

a českému červenému kříži – oblastní spolek Hradec 

Králové.

Děkujeme našim dobrovolníkům Evě H. a Evě O.,  

Pavlovi, aleně, Kátě a Jakubovi za výraznou pomoc.

LabYRINT 
LaN
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gRaffITI 
STREET JaM
zodpovědná osoBa 
bc. Kateřina Lajbnerová 

Letošní gRaffITI STREET JaM se nesl ve znamení 

silného deště a větru. 11. 6. jsme proto byli nuceni 

akci ukončit a najít náhradní termín. Tak se také stalo  

a 7. 7. jsme po 14 hod. odstartovali pohodové od-

poledne ve znamení hudby, sprejů a zajímavých vý-

tvorů z nich v podání zkušených kluků, ale i těch, kteří 

zkušenosti teprve sbírají. I přes to, že se akce konala  

v prázdninový čas, děti a mladí přišli, což nás potěši-

lo. Sprejování dobře hudbou doplňoval Dj DRMLISCH 

/techno/ a Dj ENZO /d&b/. Kolem 17. hodiny je 

vystřídala místní hip hopová skupina MaaT, takže mu-

ziky bylo opravdu dost. Vše jsme již tradičně zakončili 

v 19. hodin. Na druhý pokus se vydařilo i počasí, 

což byla pro všechny příjemná satisfakce.

Poděkování patři panu náměstku Ing. Martinu Souku-

povi za záštitu nad akcí. Děkujeme všem dobrovolní-

kům, bez kterých by to šlo jen stěží.

partneŘi
Děkujeme za podporu firmám 

DřEVOTRUST, 

INKa - DOPRaVNÍ ZNačENÍ 

faNaTIX. 

Poděkování patří také městu Hradec Králové, Králové-

hradeckému kraji a panu Jiřímu Panenkovi ze společ-

nosti OPTIK PaNENKa za finanční podporu.
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VÍTáNÍ JaRa
Na PLáCKU
zodpovědná osoBa 
Eva Doležalová

Nová veřejná akce VÍTáNÍ JaRa Na PLáCKU je urče-

ná především naši dárcům, partnerům a příznivcům. 

První ročník se uskutečnil ve čtvrtek 14. května 2009 

od 15.00 - 18.00 hod. Pozvali jsme média a širokou 

veřejnost! Pro veřejnost jsme připravili doprovodný 

program, hudbu a občerstvení. 

Naše partnery, dárce a příznivce jsme vyzvali  

k fotbalovému turnaji. Zahráli si s námi a užili si pří-

jemné odpoledne! Spoluhráči jim byli zaměstnanci 

PROSTOR PRO a 3 týmy dětí z KLÍDKU. Z našich 

partnerů postavily svůj vlastní tým společnost fa RENE  

a studentská organizace ESN buddy System Hradec 

Králové. Studenti nám na VÍTáNÍ JaRa pomohli také 

jako dobrovolníci.

partneŘi
Děkujeme za finanční podporu této akce Komisi místní 

samosprávy Malšovice, městu Hradec Králové a zá-

bavnímu centru a-SPORT. 





40

MaLOVáNÍ
Na CHODNÍKU
zodpovědná osoBa 
Dita balcarová

Sobotní odpoledne 24. 5. 2009 patřilo dětem – těm 

nejmenším, ale i školákům. Chodníky okolo budovy 

PROSTOR PRO se zaplnily jejich kresbami a šikovní 

malíři si za to domů odnášeli diplom. Na PLáCKU 

se pak soutěžilo o drobné ceny v nejrůznějších dis-

ciplínách, jako je např. lov pokladu z lahve, chytání 

dinosaurů do pastí nebo usazování vlaštovek na dráty. 

I tentokrát přišli naši pravidelní hosté – kynologové ze 

ZKO HK Věkoše a předvedli, jak se dají pejskové 

vycvičit a co všechno potom dokážou.

Na závěr odpoledne plného sluníčka a pohody čekal 

na každého účastníka malý dárek.

partneŘi
Děkujeme kynologům ze ZKO HK Věkoše za profesi-

onální ukázky.
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zodpovědná osoBa
bc. Simona Zatloukalová

V roce 2009 se nám v rámci tohoto programu  

podařilo uskutečnit celkem 11 samostatných akcí.  

Za toto období u nás vystoupilo 32 hudebních skupin, 

3 divadelní soubory a proběhlo 7 workshopů. Větši-

na tvůrců pocházela z české republiky, ale někteří  

z interpretů pocházeli také z USa, Rakouska či Sloven-

ska. Tradičně jsme se orientovali především na mladé  

a nekomerční tvůrce. Podrobný přehled akcí a účin-

kujících naleznete v příloze. Uspořádané akce měly 

velmi pozitivní ohlasy od všech zúčastněných. Podaři-

lo se nám naplnit všechny tři stanovené cíle: podpořili 

jsme mladé nekomerční umělce v prezentaci jejich 

tvorby, uživatele služeb Nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež 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 uskutečněnými akcemi nám 

pomáhali naši dobrovolníci a uživatelé služeb NZDM 

Klídek. Na KLÍDEK fESTU 12 také sami uživatelé slu-

žeb vystupovali - připravili si vystoupení v break dance 

a vystoupení v rapu a měli obrovský úspěch. V rámci 

workshopu Živý videoklip vznikl klip prezentovaný na 

www.youtube.com. Napočítali jsme 156 účastníků 

a 442 návštěvníků. Na projektu jsme spolupracova-

li s KINg bOOKINg agENCY (Hradec Králové),  

Divadlem 29 (Pardubice) a Pocoapoco animato, o. s. 

(Hradec Králové).

partneŘi
Program alternativní kultura se uskutečnil s podporou 

Magistrátu města Hradec Králové a Královéhradec-

kého kraje.

UspoŘádanÉ kUltUrní akce v roce 2009

13. 2. koncert - Pavilon M2 (HK), River for sale 

(Varnsdorf), fake plastic trees (HK)

20. 3. koncert - bLU82/b (Děčín), Samochotijo 

(Nový bor), Kaljeka (Nová Paka)

13. 5. koncert - Edie Sedgwick (USa), Sporto (Praha), 

aran epochal (Praha)

29. – 30. 5. klídek fest 11
Workshop šablony a spreje – Laďa gažiová (Praha), 

workshop šperky pro kluky a holky – Ilona Machová 

(HK), workshop výroba fléten z PVC trubek – Josef  

Lorenc (Litoměřice), workshop Plastika – Klára ba-

rešová (Praha), Divadlo DNO – představení šnek 

(HK/brno), Divadelní představení Smetem to ze stolu  

- Simona babčáková a Johana švarcová (Praha), The 

Ills (bratislava), Take death (Tábor), Ilove69popgeju 

(Ostrava), Hissing fauna (Praha), anyway (Praha), 

Moduretik (Praha) a Elektročas (HK).

16. – 17. 5. Workshop meotar vjing 
Markéta Lisá a Magdalena Hrubá (Praha)

5. 6. koncert - Valina (Rakousko), La Prospérité (HK), 

Pavilon M2 (HK)

9. 7. koncert -  Or (Praha), bugmen (Praha)

15. 8. koncert - Sade (Praha), River for sale 

(Varnsdorf)

25. 9. koncert - Mood (Uherské Hradiště), Pinking 

shears (Chomutov), Mon insomnie (Pardubice)

28. 11. klídek fest 12
Workshop Die Papundeckelparade – Ilona Machová 

a Tereza Dvořáčková (HK), Duonasekyru – předsta-

vení Prodejce duše (Příbor), Kusumam (Písek), Table 

(Praha), My dead cat (brno), DNé (Praha).

18. 12. koncert - Like she (Ostrava), goro (Praha)

aLTERNaTIVNÍ KULTURa
a KLÍDEK fEST
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preventivní programY spirála

V roce 2009 jsme zahájili realizaci minimální verze 

programu dlouhodobé všeobecné specifické primár-

ní prevence rizikového chování. Program vzniká na 

základě dlouhodobé poptávky škol z Královéhra-

deckého kraje, kde jsou tyto programy poskytovány 

pouze nárazově a většinou ve formě přednášek, které 

dlouhodobě přinášejí pouze minimální efekt. Preven-

tivní program SPIRáLa pracuje s metodami zážitkové 

pedagogiky, speciální pedagogiky a sociální práce. 

Tyto formy práce jsou voleny na základě dlouhodobé-

ho ověření jejich efektivity. 

V současné době nabízíme školám dvě formy programu:

• Tematické programy z oblasti osobnostního růstu  

a sociálních dovedností v návaznosti na etickou vý-

chovu a témata zaměřená na prevenci sexuálně 

přenosných nemocí, partnerskou věrnost a prevenci 

rizikového chování. Tento program je vždy v rozsahu  

1 – 2 setkání s jednou skupinou dětí a mladých lidí.

• Program Spolupráce škol a návazných institucí, kte-

rý je určen žákům 4. - 6. tříd Zš. Pracujeme s nimi 

formou jednorázových nebo dlouhodobějších struk-

turovaných programů na témata specifické primární 

prevence. 

V roce 2010 plánujeme Preventivní programy SPIRáLa 

postupně rozšiřovat v rámci regionu Královéhradecka 

a následně v celém Královéhradeckém kraji. Zároveň 

program budeme koncipovat pro jednotlivé školy jako 

pravidelný a dlouhodobý tak, aby přinášel co největší 

efekt v oblasti prevence rizikového chování dětí.

proBaČní a resocializaČní program 
právo pro kaŽdý den
 

V listopadu 2009 byla zahájena přípravná fáze pro-

jektu PRáVO PRO KaŽDÝ DEN.

Právo pro každý den / Street Law je probační pro-

gram zaměřený na interaktivní vzdělávání o záko-

nech, demokracii a lidských právech. Díky aktivnímu 

zapojení všech studentů rozvíjí nejen právní znalosti, 

ale zejména praktické dovednosti, jež jsou potřebné 

v osobním i profesionálním životě: řešení konfliktů, 

kritické myšlení, srozumitelný projev, samostatnost  

a schopnost nahlížet problémy z více úhlů. Program 

tak přispívá k prevenci kriminality.

Probační a resocializační program PRáVO PRO  

KaŽDÝ DEN je akreditovaný Ministerstvem spravedl-

nosti čR a je určen pro děti a mladé lidi, kteří spáchali 

trestní provinění nebo jsou před rozhodnutím o ústavní 

výchově.

V průběhu roku 2010 plánujeme uskutečnit dva  

tříměsíční běhy tohoto programu a vyškolit další lekto-

ry. Projekt bude po tuto dobu financován ze sbírkové-

ho projektu Pomozte dětem!.

poradenskÉ a vzdělávací centrUm salix 

 

V roce 2010 plánujeme také začít realizovat v mini-

málním rozsahu program Poradenské a vzdělávací 

centrum SaLIX.

NOVé 
PROgRaMY
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čLENSTVÍ V ORgaNIZaCÍCH
a SPOLUPRáCE
Spolupracujeme s Univerzitou Hradec Králové, pře-

devším Katedrou sociální pedagogiky a Katedrou 

sociální práce a sociální politiky. V rámci exkurzí  

seznamujeme studenty s činností a provozem organi-

zace. Studentům nabízíme absolvování praxe v na-

šich programech a službách.

Spolupracujeme také s denním centrem SKOK DO  

ŽIVOTa a jako pomocného pracovníka zaměstnává-

me Jirku Dvořáka – uživatele služeb této organizace.

Díky stálému zkvalitňování poskytovaných služeb  

a jejich dalšímu rozvoji jsme součástí sítě sociálních 

služeb Magistrátu města Hradce Králové a jsme zařa-

zeni do komunitního plánu.

Spolupracujeme s Probační a mediační službou  

české republiky (PMS čR) a to tak, že nabízíme klien-

tům PMS čR možnost odpracovat si alternativní trest  

v našem zařízení (obecně prospěšné práce, společen-

sky prospěšná činnost). Zároveň připravujeme realiza-

ci probačního programu Právo pro každý den.

Jsme řádným členem české asociace streetwork, která 

zastřešuje veškeré nízkoprahové a terénní programy  

v české republice.

Jsme aktivními členy Klubu profesionálních fundraise-

rů, který nabízí fundraiserkám a fundraiserům prostor 

pro výměnu zkušeností i příležitost k osobnímu a pro-

fesnímu růstu. Jedním z hlavní cílů KPf je formulovat  

a propagovat etické a profesionální zásady praxe ve 

fundraisingu, ke kterým se také hlásíme.

sUpervize
 

Z důvodů zvyšování kvality a jistoty pracovníků v od-

borné činnosti se koná každý měsíc supervize pro pro-

gramy NZDM Klídek (Klub pro mládež, Dětský klub) 

a Terénní program STREET, pod vedením zkušeného 

supervizora PaedDr. Václava Schmidta. Supervize je 

také prevencí syndromu vyhoření.

Terénní program STREET a jeho profesionální úroveň 

zajišťuje také pomocí metodických konzultací dlouho-

letá street-workerka a sociální pracovnice občanského 

sdružení Nový Prostor alena Vosáhlová.

Pro management organizace se konají pravidelné  

supervize, které zajišťuje PaedDr. Jiljí Novotný 

– akreditovaný supervizor čIS a jednatel společnosti 

NTI – consulting, s.r.o



HOSPODařENÍ ORgaNIZaCE
aUDIT

pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem 

posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné audi-

torské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních 

kontrol. audit též zahrnuje posouzení vhodnosti pou-

žitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů 

provedených vedením i posouzení celkové prezenta-

ce účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří do-

statečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

výrok auditora
podle našeho názoru účetní závěrka bez vý-
hrad podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv  
a finanční situace občanského sdružení prostor  
pro k 31. prosinci 2009 a nákladů, výnosů a vý-
sledku jeho hospodaření za rok 2009 v souladu  
s českými účetními předpisy.

V Hradci Králové dne 26. 4. 2010

auditorská společnost:    

HK audit, s.r.o., Velké náměstí 149, Hradec Králové 

osvědčení č. 299    

auditor:

Ing. Zdeněk Kuča, osvědčení č. 1634

Provedli jsme audit účetní závěrky občanského sdru-

žení PROSTOR PRO za účetní období od 1. 1. 2009 

do 31. 12. 2009.

odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky 
za účetní období
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v sou-

ladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární 

orgán PROSTOR PRO, o. s. Součástí této odpověd-

nosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad 

sestavováním účetní závěrky a věrným zobrazením 

účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné ne-

správnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit 

a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané 

situaci přiměřené účetní odhady.

odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného au-

ditu výrok k této účetní závěrce. audit jsme provedli  

v souladu se Zákonem o auditorech a Mezinárodní-

mi auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 

doložkami Komory auditorů české republiky. V sou-

ladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické 

normy a naplánovat a provést audit tak, abychom zís-

kali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje  

významné nesprávnosti.

audit zahrnuje provedení auditorských postupů,  

jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách  

a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr 

auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včet-

ně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka 

obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvo-

dem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor 

přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní 
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zodpovědná osoBa
Jana škrobáková, ekonomka a účetní

Občanské sdružení PROSTOR PRO realizovalo v roce  

2009 řadu programů, jejichž financování bylo více-

zdrojové, a hospodařilo s částkou převyšující 5 mili-

ónů Kč.

Výnosy i náklady sdružení meziročně narůstají, což 

souvisí zejména s rozšiřováním činnosti (poskytova-

ných služeb) sdružení, s nárůstem počtu zaměstnanců, 

ale i s růstem cen energií, mezd apod. V r. 2009 

nejvýznamnější podíl výnosů sdružení činily tržby za 

realizaci sociálních služeb ze získané veřejné zakáz-

ky ESf - OP LLZ.

Účetnictví je vedeno interně, mzdy zpracovává účetní  

firma CESORg s.r.o. Hradec Králové. Vývoj hospodaře-

ní za r. 2003 – 2009 je uveden v následující tabulce.

HospodaŘení v letecH 2003 – 2009

fINaNčNÍ
ZPRáVa

rok výnosY nákladY zisk / ztráta

2003 1 567 396 Kč 1 275 770 Kč 291 626 Kč

2004 2 766 618 Kč 2 726 347 Kč 40 271 Kč

2005 2 464 167 Kč 2 631 211 Kč -167 044 Kč

2006 2 798 168 Kč 2 955 778 Kč -157 610 Kč

2007 3 490 595 Kč 3 669 552 Kč -178 957 Kč

2008 4 460 403 Kč 4 464 009 Kč -3 606 Kč

2009 5 076 766 Kč 5 343 917 Kč -267 151 Kč

V roce 2008 byla zahrnuta ve výnosech půjčka ve 

výši 229 000 Kč od Královéhradeckého kraje. Tato 

půjčka se účetně promítla v roce 2009 a to snížením 

výnosů (proto rozdíl mezi výnosy a náklady za rok 

2009 dosahuje účetně hodnoty -267 151 Kč, ačkoli 

reálná ztráta činila -38 151 Kč.)

 2003     2004     2005     2006    2007     2008     2009

výnosY / nákladY



rozvaHa prostor pro za rok 2009 (v tisícícH kČ)

aktiva/pasiva k 1. 1. 2009 k 31. 12. 2009
dlouhodobý majetek celkem 16 0

dlouhodobý nehmotný majetek celkem 19 19

dlouhodobý hmotný majetek celkem 147 147

oprávky k dlouhodobému majetku celkem -150 -166

krátkodobý majetek celkem 778 1 052
pohledávky celkem 153 607

krátkodobý finanční majetek celkem 603 430

jiná aktiva celkem 22 15

aktiva celkem 794 1 052

vlastní zdroje celkem 362 73
jmění celkem 174 151

výsledek hospodaření celkem 188 -78

cizí zdroje celkem 430 979
dlouhodobé závazky celkem 156 146

krátkodobé závazky celkem 274 348

jiná pasiva celkem 0 485

pasiva celkem 792 1 052

výkaz ziskU a ztrát prostor pro za rok 2009 (v tisícícH kČ)

náklady/výnosy celkem %
spotřebované nákupy 337 6,3

služby 935 17,5

osobní náklady 3996 74,8

daně a poplatky 2 0

ostatní náklady 54 1

odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek

15 0,3

poskytnuté příspěvky 4 0,1

náklady celkem 5343 100
tržby za vlastní výkony a zboží 2092 41,2

ostatní výnosy 192 3,8

přijaté příspěvky 859 16,9

provozní dotace 1933 38,1

výnosy celkem 5076 100

Hospodářský výsledek – ztráta -267
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pŘijatÉ dotace

dotace magistrát města Hradec králové 694 000,00 Kč   

dotace krajský úřad královéhradeckého kraje 122 000,00 Kč    

dotace ministerstvo práce a sociálních věcí 1 345 994,50 Kč    

přijaté dotace celkem 2 161 994,50 Kč

nadaČní pŘíspěvkY

nadace nros - pomozte dětem! 104 981,00 Kč    

nadace o2 40 000,00 Kč    

nadace vodafone - vpoHo 215 000,00 Kč    

nadace via - výtěžek z aukce od zaměstnanců 
t-mobile, fond t-mobile pro regiony

41 092,00 Kč    

přijaté nadač.příspěvky celkem 401 073 Kč

ostatní zdroje financování

tržby z prodeje služeb 35 106,00 Kč    

tržby z prodeje služeb - reklama 113 168,00 Kč    

tržby z prodeje služeb - esf - op lzz 2 246 763,54 Kč    

jiné ostatní výnosy (členské poplatky, výtěžky  
z veřejných akcí, zúčtování fondů

155 691,00 Kč    

Bankovní úroky 288,70 Kč    

přijaté příspěvky - darY 676 813,00 Kč    

ostatní zdroje celkem 3 227 830,24 Kč

STRUKTURa ZDROJŮ
fINaNCOVáNÍ



strUktUra výnosů prostor pro v roce 2009

zdroje financování 2009 %
tržby z prodeje služeb - esf - op llz 38,3

tržby z prodeje služeb - reklama 0,7

tržby z prodeje služeb - ostatní 2,2

ostatní výnosy 3,8

přijaté dary 13,3

nadace, nadační fondy 3,6

dotace od státní správy a samosprávy 38,1

celkem 100

pŘeHled nevYČerpanýcH finanČnícH prostŘedků a vrácení půjČkY

vrácení půjčky od královéhradeckého kraje -229 000,00 Kč    

příjmy z prodeje služeb - esf - op lzz 
– časové rozlišení - převod do roku 2010

-265 980,75 Kč    

nadace a nadační fondy 
– časové rozlišení - převod do roku 2010

-219 151,30 Kč    

celkem -714 132,05 Kč

výnosY celkem 5 076 765,69 kČ

3,6% 13,3% 3,8% 2,2% 0,7%

38,3%38,1%
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institUce a nadace

evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky

fond t-mobile

komise místní samosprávy malšovice

královéhradecký kraj

město Hradec králové

ministerstvo práce a sociálních věcí Čr

nadace 02

nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize (sbírkový projekt pomozte dětem!)

nadace vodafone Česká republika

DěKUJEME NašIM 
PaRTNERŮM a DáRCŮM
Děkujeme všem, kdo se na realizaci našich aktivit  

podíleli, naši činnost podporovali finančně, radou, 

partnerstvím i jinou pomocí.

Zejména chceme zdůraznit vydatnou pomoc a pod-

poru ze strany institucí, orgánů veřejné a státní správy, 

nadací, firem a dalších donátorů. Děkujeme všem na-

šim příznivcům, spolunájemníkům, zástupcům z médií 

a především našim dobrovolníkům.



dloUHodoBí partneŘi

agi Hk DáRCE - Ing. aleš Pražák

HeWlett packard Čr DáRCE - Ing. Lukáš Najman

kateŘina BUršíková - vitamín VÝZNaMNÝ PaRTNER - Kateřina a Petr buršíkovi

mariUs pedersen HLaVNÍ PaRTNER - Ing. Miroslav Kvapil

mf servis DáRCE - Ing. Jiří Veselý

samas Česká repUBlika DáRCE - Martin Pavliš a Ing. aleš Sokolík

smart print DáRCE - Ing. Petr Hendrych a Ing. Ivan Radu

tecHprofi Hk DáRCE - JUDr. Václav gadlina

vps cz DáRCE - Ing. Vladimír Jošt

zdravotní pojištovna mv Čr (pobočka Hk) PaRTNER - Ing. Josef Diessl

Hlavní partneŘi

elektrárnY opatovice Ing. Jan špringl

mariUs pedersen Ing. Miroslav Kvapil

pojišŤovna ČeskÉ spoŘitelnY RNDr. Petr Zapletal, M.b.a.

výcHodoČeská plYnárenská (rWe) Ing. Jindřich broukal

významní partneŘi

amádeUs real Václav Klán

citiBank eUrope plc, organizaČní sloŽka zaměstnanci společnosti

Hk aUdit Ing. Zdeněk Kuča

kateŘina BUršíková - vitamín Kateřina a Petr buršíkovi

partneŘi

Bak Ing. Dušan čížek, Mba

eUBe Ing. allan Jírek

montela mH Michal Hochman

stako Ing. Petr Kulda

t – mapY Ing. Milan Novotný

zdravotní pojišŤovna mv Čr (pobočka Hk) Ing. Josef Diessl
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alessandria Hradec královÉ gustav aleš

agi Hk Ing. aleš Pražák

alter Jiří Veselý

aUdit eU Mgr. Michaela bartošová

a-z cHlazení Roman Kozoň

streetWear sHop atom rat Ing. Vanda faltýnková

Bara Hk bohuslav šlechta

BaUmax Čr Pavel Kutík

Berger Jiří a Helena bergerovi

coloren Ing. Jindřich Sodomka

danUp Holding Jan Kvasnička

dŘevo trUst Luděk Ruprich

elega Vít šedina

elza pŘedměŘice Pavel Veselý

emado Hradec královÉ Ing. Eva Duchoslavová

esn BUddY sYstÉm UHk andrea Teichmannová

excelfoto Ing. Libor škava

garamon Pavel Kubát

HeWlett packard Čr Ing. Lukáš Najman

Horák ivan ing. - statek kYdlinov Ing. Ivan Horák

imeda Ing. Milan Tměj

inka - jiŘí fanta Jiří fanta

královÉHradecká provozní Ing. Jakub Hanzl

kms malšovice Petr škoda

korenČík miroslav - podlaHáŘství Miroslav Korenčík

kovoservis Miloslav Lux a Pavel Starý

merida Hradec královÉ Petr Hrobař

mf servis Ing. Jiří Veselý

nadaČní fond nadanýcH Eduard faltus

nUtricia deva Ing. Zdeněk Janata

optik panenka Ing. Jiří Panenka a Ing. Jaromír Novotný

pakosta lUBomír - podlaHáŘství Lubomír Pakosta

popr Ing. Vladimír Pražák

rill Martin Mařák

samas Česká repUBlika Martin Pavliš a Ing. aleš Sokolík

smart print Ing. Petr Hendrych a Ing. Ivan Radu

tecHprofi Hk JUDr. Václav gadlina

t - moBile czecH repUBlic zaměstnanci společnosti

tano tecHnik Ing. Martin Laštůvka

vps cz Ing. Vladimír Jošt

WikoW Wind Hradec královÉ Mgr. Martin Wichterle a Ing. Viktor Miškovský

dárci



individUální dárci

Mgr. Klára barešová

Michal a Eva Doležalovi 

Jaroslav Dvořák

Pavel Jór

Ing. Zdeňka Kučerová mladší

Ing. Zdeňka Kučerová starší

Ing. Michaela špinová

Josef Verner 

materiální dárci a jiná podpora

albi česká republika

Dukase

fanatix

Hofírek Consulting

Hradecká pekárna

Hradecké služby

Isolit-bravo

Stratosféra

Petra Production

Toi Toi

Unison

děkUjeme redaktorům a novináŘům 

Pavlu bednářovi

Evě boudové

Tomáši Lněničkovi

Petru Marečkovi 

Zuzaně Novákové

Zuzaně Plockové

Silvii špryňarové

Pavlíně Pospíšilové

Heleně Rezkové

Jakubu Schmidtovi

a Ludmile Žlábkové za stálé zviditelnění.

děkUjeme městU Hradec královÉ 
a královÉHradeckÉmU kraji, 

zejména Mgr. Nadě štěrbové za podporu našich  

sociálních, preventivních a návazných služeb.

Pokud zde někdo nebyl zmíněn, nebylo to úmyslné, 

myslíme na něj a tímto mu zvlášť děkujeme.

děkUjeme všem, kteŘí nám pomáHají napl-
Ňovat poslání, cíle a vizi naší organizace.
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VIDÍTE SMYSL V NašÍ PRáCI ?
PODPOřTE NáS!
Líbí se Vám, co děláme? Pokud považujete naši prá-

ci za užitečnou, podpořte nás způsobem, který Vám 

vyhovuje:

Jednorázovým finančním příspěvkem nebo trvalým pří-

kazem na činnost organizace nebo na rozvoj jednotli-

vých programů a služeb - účet u Raiffeisenbank 

č. ú.: 1919191919/5500.

Dobrovolnou prací jako organizační pomoc na veřej-

ných akcích, při distribuci letáčků a plakátů. Uvítáme 

i Vaše nápady, jak nám můžete pomoci.



VÝRO NÍ ZPRÁVA

2009

Děkujeme institucím a nadacím za fi nanční dotace

Výjimečné poděkování patří našim hlavním partnerům

Zvláštní poděkování patří našim významným partnerům a dárcům

PROSTOR PRO, o. s.

Čajkovského 1861

500 09 Hradec Králové

telefon: 495 262 202

e-mail: info@prostorpro.cz

www.prostorpro.cz

Nadace 
Vodafone 
Česká republika


