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vážené dámy, vážení páni, přátelé,

právě držíte v rukou výroční zprávu občanského sdružení 

prostor pro. nový design výroční zprávy i její struktura  

a obsah do jisté míry charakterizují změny, kterými organizace 

v posledních obdobích prochází.

chtěla bych vás ujistit, že jsme v roce 2010 udělali mnoho 

dobré práce. za organizací jako celkem se skrývá řada úspě-

chů a vyřešených krizí našich klientů i mnoho úspěchů jednot-

livých zaměstnanců. světlo královéhradeckého světa spatřily  

2 nové programy. změnili jsme systém řízení a strukturu organi-

ce tak, aby bylo naše fungování efektivnější a jednotlivé složky 

organizace se mohly lépe zaměřit na specifické potřeby svých 

klientů. aby změn nebylo málo, počátek roku 2011 s sebou 

přinesl změnu na pozici předsedy sdružení.

se všemi změnami něco končí a něco nového začíná. pevně 

věřím, že při všech změnách, kterými procházíme, zůstanou 

v prostor pro konstantou kvalitní a potřebné služby. zatím 

tomu vše nasvědčuje. 

mé velké díky patří celému týmu prostor pro, mým  

kolegům, kteří svou práci odvádí perfektně a s nasazením. 

velice si vážím toho, že nás mohu pokládat za tým, v němž 

je celá řada profesionálů, kteří si bývají vzájemně oporou, 

ale dovedou si rovněž oponovat. speciální poděkování chci 

vyjádřit členům rady sdružení, především dosavadnímu před-

sedovi sdružení, za jejich neúnavnou práci, zpětné vazby  

a podporu.

vážení partneři, příznivci, přátelé, v neposlední řadě děkuji 

také vám za vaši dosavadní přízeň. věřím, že nám ji zacho-

váte i do budoucna, a že se nám společnými silami podaří  

i nadále poskytovat tolik potřebné služby dětem, mladým lidem 

a rodinám ve chvílích, kdy naši pomoc potřebují.

v hradci králové 9. května 2011

mgr. helena kožíšková

ředitelka a předsedkyně prostor pro, o. s.

ÚVODNÍ SLOVO
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KDO JSME

ÚPLNÝ NÁZEV

prostor pro, o. s.

PRÁVNÍ FORMA

občanské sdružení

OFICIÁLNÍ ADRESA

čajkovského 1861, 500 09 hradec králové

IČO

701 555 77

REGISTRACE

ministerstvo vnitra 1. 2. 2000, 

pod číslem vs/1-1/42702/00-r

BANKOVNÍ SPOJENÍ

1919191919/5500, raiffeisenbank, a. s.

SOCIÁLNÍ A PREVENTIVNÍ SLUŽBY

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klídek 

klub pro mládež

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klídek 

dětský klub

terénní program street

preventivní programy spirála

poradenské a vzdělávací centrum salix

NÁVAZNÉ SLUŽBY

probační a resocializační program právo pro každý den

mateřský klub pohoda

multifunkční hřiště plácek

AKCE PRO VEŘEJNOST

zážitkový labyrint lan

multižánrový klídek fest

alternativní kultura

pouliční graffiti street jam

sportovní vítání jara na plácku

pohodové malování na chodníku

benefiční večer v divadle drak
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NAšE CÍLE

• být uznávaným poskytovatelem kvalitních služeb zejména pro  

 děti, mládež a rodiny v regionu. rozvíjet a vytvářet nové služby.

• být podporou druhým organizacím i jednotlivcům pracují- 

 cím s obdobnou cílovou skupinou nebo v obdobné oblasti.

• být organizací, která je stabilní a zároveň dostatečně flexi- 

 bilní 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 naplňovat 

poslání a cíle naší organizace.

KDO JSME

jsme občanské sdružení prostor pro. poskytujeme sociální, 

preventivní a návazné služby a pořádáme zajímavé akce pro 

veřejnost.

PROČ ZDE JSME

naším posláním je poskytovat profesionální služby především dě-

tem, mladým lidem a rodinám. vycházíme ze vzájemného respek-

tu a klademe důraz na individuální přístup ke každému. přispívá-

me k rozvoji samostatnosti, odpovědnosti a mezilidských vztahů.

PRO KOHO ZDE JSME

s našimi službami jsme tu pro děti, mladé lidi, rodiče na  

rodičovské dovolené, rodiny, i pro školy. připravujeme zajíma-

vé akce pro veřejnost. pomáháme především dětem a mladým 

lidem v obtížných životních situacích.

NAšE HODNOTY

hodnoty, na nichž je založena naše práce:

Zodpovědnost

jsme zodpovědní sami k sobě i k druhým; přijímáme svou míru 

odpovědnosti a očekáváme ji také od druhých; chováme se 

takovým způsobem, aby se na nás druzí mohli spolehnout.

Respekt

vycházíme ze vzájemného uznání a pochopení, respektujeme 

hranice druhých a srozumitelně formulujeme hranice našich  

služeb i osobní hranice.

Otevřenost

jsme otevřeni novým věcem, jsme otevřeni spolupráci; jednáme 

na rovinu, transparentně; zejména v jednání s klienty je pro nás 

důležitá opravdovost.

Profesionalita

tým sestavujeme tak, aby jeho složení odpovídalo složení 

týmu profesionální organizace a splňovalo nároky vyplývající 

z legislativních norem; propojujeme odbornost a lidský přístup.  

a naši práci máme rádi.
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2000

sdružení bylo založeno 1. února 2000. záměrem zakladatele 

bylo propojit řemeslnou a neziskovou sféru. organizace pořá-

dala jednorázové akce a současně vznikla myšlenka vytvořit 

centrum pro děti.

2003 - 2004

v červnu jsme otevřeli nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

klídek. z řemeslné sféry jsme odstoupili, přejmenovali se na 

občanské sdružení prostor pro a zvolili nového předsedu.  

soustředili jsme se na realizaci sociálních programů a na akce 

pro veřejnost.

2005 - 2007

v září 2005 jsme otevřeli mateřský klub pohoda pro mamin-

ky na mateřské dovolené. na jaře 2006 jsme začali s terén-

ním programem street poskytovat služby mladým lidem přímo 

na ulici. v roce 2007 jsme vedle pravidelných veřejných akcí 

labyrint lan, klídek fest a malování na chodníku 

nabídli veřejnosti graffiti street jam.

HISTORIE

2008 - 2009

na podzim 2008 jsme otevřeli multifunkční hřiště plácek  

a přijali jsme výkonnou ředitelku. na jaře 2009 jsme pro naše 

partnery, dárce, příznivce, zaměstnance a klienty uspořádali 

vítání jara na plácku. na konci roku 2009 jsme v mini-

mální verzi zahájili preventivní programy spirála a uskutečnili 

přípravnou fázi pro probační program právo pro každý den.

2010

v roce 2010 jsme rozšířili preventivní programy spirála v hradci 

králové a v probačním programu právo pro každý den 

jsme zrealizovali dva tříměsíční běhy. zahájili jsme v minimálním  

rozsahu aktivity poradenského a vzdělávacího centra salix. pro 

veřejnost, dárce a příznivce jsme připravili první benefiční večer 

v divadle drak s aukcí uměleckých předmětů. 
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LIDÉ 

V NAšEM SDRUŽENÍ

PŘEDSEDA SDRUŽENÍ

david petr

RADA SDRUŽENÍ

dita balcarová

ing. alena kopicová

mgr. helena kožíšková

mgr. helena němečková

david petr

martin sebastian špička

ing. michaela špinová

bc. simona zatloukalová

ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ

milena altmannová, dis., 

ing. pavel bachmann, ph.d.,

dita balcarová, 

mgr. zdena burdová, dis., 

ing. arch. andrea benešová, 

mgr. miroslav kappl, 

mgr. 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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ŘEDITELKA ORGANIZACE

mgr. helena kožíšková

FINANČNÍ MANAŽER/KA

bc. petr bartoníček (od 8/2010)

jana škrobáková (do 7/2010)

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH 

A PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ

mgr. marie vrzáková (od 7/2010)

mgr. helena němečková (do 6/2010)

FIREMNÍ FUNDRAISER, 

PRACOVNÍK PR, 

VEDOUCÍ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

david petr

ASISTENTKA

jitka prokšíková

KOORDINÁTORKA 

NZDM KLÍDEK

bc. simona zatloukalová

KOORDINÁTORKA 

TERÉNNÍHO PROGRAMU STREET

mgr. kateřina hybnerová

KOORDINÁTORKA 

PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ SPIRÁLA

mgr. zdena burdová, dis.

KOORDINÁTOR 

CENTRA SALIX

mgr. michal klapal

KOORDINÁTORKA 

MK POHODA

dita balcarová

TÝM NZDM KLÍDEK

bc. simona zatloukalová

mgr. zdena burdová, dis.

bc. gabriela lepková, dis. 

milena altmannová, dis.

mgr. michal klapal

bc. klára dernerová

TÝM TERÉNNÍHO PROGRAMU STREET

mgr. kateřina hybnerová

martin beneš

bc. klára dernerová

VEŘEJNÉ AKCE KOORDINOVALI

david petr

bc. simona zatloukalová

mgr. kateřina hybnerová

dita balcarová

jitka prokšíková

ZAMĚSTNANCI 

V NAšEM SDRUŽENÍ
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EXTERNÍ ODBORNÍ 

SPOLUPRACOVNÍCI/LEKTOŘI 

(PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN, 

PREVENTIVNÍ PROGRAMY SPIRÁLA)

mgr. zdena burdová, dis.

mgr. agáta havlíková

bc. gabriela kopecká

simona kučerová

bc. gabriela lepková, dis.

mgr. jiří maléř

mgr. helena němečková

marcel papp

mgr. lukáš tříska

milan žalud

PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

(NZDM KLÍDEK, 

TERÉNNÍ PROGRAM STREET)

jakub havlíček

jan holub

veronika jadrná

marta kindlová

anna kotyzová

eva zemanová

DOBROVOLNÍCI:

zuzana balcarová, nadja barka, lucie bartošová, tereza 

bartošová, alena budilová, petra čacká, dora dernerová, 

lucie farková, martina gavelová, zuzana hametová, iveta 

hánělová, marie hlaváčková, zdeňka hochmanová,  

lenka hornychová, olga hubálková, dita jelenová, gabriela 

juštová, jan kašpar, zuzana kiefmannová, lucie klapalová, 

jan kolář, zdeněk konečný, michala kónyová, jan kopic, 

jakub kubišta, david ledvinka, miroslav lejsek, markéta lho-

tová, ilona machová, petr martinovský, jaroslav mateasko, 

petra mikolandová, jana němečková, radka nováková, eva 

odvárková, tomáš pácalt, jana pazderková, josef podhajský, 

petra příkazská, markéta rolková, michaela senecká, jaro-

slav sommer, ludmila hýžová šafusová, lucie ševců, jaroslav 

šůna, radek tichý, denisa vodičková, ilona voltrová, lucie 

raba vosmíková a zuzana zapadlová.

děkujeme zaměstnancům společnosti vodafone česká repub-

lika za dobrovolnický den v programu den pro neziskovku:  

kateřina hlaváčková, františek hurych, eduard kučera,  

ladislav mareček, petra nováková, jan vrzáň.

Protože se věnují činnostem, které pomáhají lidem  

v nouzi a umožňují jim se zpět zapojit do dění  

ve společnosti prostřednictvím celé řady programů 

a akcí. Tím jim pomáhají prožívat krásné chvíle  

a zážitky, kterých by sami nebyli schopni. 

Milan Novotný, ředitel T-Mapy Hradec Králové

Podporuji vás, protože jste mi blízcí a působíte  

v Malšovicích. Michaela Špinová, Malšovice
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čeká nás náročný začátek roku a to zejména z důvodu množ-

ství kontrol zadavatelů, které budeme muset absolvovat.

v prostorách mateřského klubu pohoda otevřeme pod  

záštitou města hradec králové místo přátelské rodině.

aktivně (v pozici partnera projektu) se zapojíme do realizace  

2 projektů hrazených ze zdrojů esf zaměřených na vzdě- 

lávání a rozvoj vybraných kompetencí zejména sociálních  

a vedoucích pracovníků.

vystoupíme nejméně na jedné odborné konferenci a rozvineme 

spolupráci s univerzitou hradec králové.

založíme obecně prospěšnou společnost prostor pro  

a zahájíme její činnost. do budoucna plánujeme převést 

všechny aktivity občanského sdružení pod nově vzniklou spo-

lečnost.

v prosinci uspořádáme ve spolupráci s divadlem drak druhý 

benefiční večer.

CO NÁS ČEKÁ 

V ROCE 2011 Proč je pro naše město občanské sdružení 

PROSTOR PRO důležité?

Nezisková organizace PROSTOR PRO  

je pro město Hradec Králové z hlediska  

strategie prevence kriminality významným 

partnerem, neboť realizuje projekty  

a programy primární a sekundární prevence, 

které mají potenciál účinně ovlivňovat  

požadovanou socializaci dětí a mládeže 

jak v průběhu školní docházky, tak v jejich 

volném čase, nebo v rámci terciární prevence 

zajistit resocializaci dětí, které se již dopustily 

protiprávního jednání.  

Mgr. Jiří Kotala, koordinátor prevence krimi-

nality Magistrátu města Hradec Králové



10

PROGRAM REALIZOVALY

mgr. marie vrzáková

mgr. helena němečková

bc. simona zatloukalová

mgr. zdena burdová 

bc. klára dernerová

v nzdm klídek – klub pro mládež poskytujeme dětem ohrože-

ným sociálně nežádoucími jevy pomoc a podporu v obtížných 

životních situacích prostřednictvím sociálních služeb. nabízíme 

jim bezpečný prostor, kde mohou trávit volný čas a doprovází-

me je obdobím dětství a dospívání. 

jsme tu především pro děti a mladé lidi ve věku 14 – 20 let, 

kteří jsou ve vyšší míře ohroženi sociálně nežádoucími jevy 

nebo se nacházejí v obtížné životní situaci.

služby poskytujeme na základě principu nízkoprahovosti,  

kterou vnímáme jako maximální otevřenost, přístupnost a pruž-

nost vůči dětem a mladým lidem, kteří k nám přicházejí. 

OHLEDNUTÍ ZA ROKEM 2010

v loňském roce náš tým doplnila nová kolegyně a náš kolektiv 

se tak rozrostl na tři sociální pracovnice. udělali jsme kus práce 

na metodických manuálech a podařilo se nám změnit prostory 

klubu tak, že se nám i klientům v klubu líbí ještě o něco víc.  

největší radost máme ale z toho, že se pracovnice naučily  

s klienty efektivně individuálně plánovat a spolupracovat  

na naplňování jejich osobních cílů. když se ohlédneme, vidíme 

za námi desítky mladých lidí, kterým jsme pomohli ve chvílích, 

kdy to potřebovali. zpětné vazby našich klientů jsou toho důka-

zem a jsou pro nás oceněním naší práce. 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ 

PRO DĚTI A MLÁDEŽ KLÍDEK 

KLUB PRO MLÁDEŽ

Je pro mě strašně moc důležitej, dává mýmu 

životu smysl a náplň, chodím sem proto, 

abych si tady mohl hrát a abych nebyl sám  

a protože se mě tady moc líbí a mám tady 

kamarády, pomáhá mě v tom, že se aspoň 

pořád nenudím a nesedím jen doma  

u počítače a můžu si tady najít kamarády, 

pracovníci jsou pro mě moc důležití hlavně  

v tom, že mě mají rádi a že si s nima  

můžu povídat. 19 let
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PLÁNUJEME V ROCE 2011

• nadále zkvalitňovat individuální práci s klienty.

• zavést preventivní témata do klubové činnosti formou otevře- 

 ných skupin.

• zrealizovat veřejnou akci den v klídku s cílem propagovat  

 naše služby.

• revidovat metodické manuály.

STATISTIKY NZDM KLÍDEK - KLUB PRO MLÁDEŽ

dívky:  56

chlapci:  122

Celkem:  178

pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů:  227 

sociálně terapeutické činnosti:  2778

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 3217

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  12

Celkem:  6509

AKCE 

2. – 4. 4. víkendový zážitkový pobyt polom

9. 4. koncert skupin apart aside, trifolium 

13. 5. kopa sport cup

16. – 20. 8. pětidenní zážitkový pobyt 

12. 10. exkurze mercedes

4. 12. klídek fest 13

13. 12. – 15. 12. Workshop výroba peněženek z tetra paku

15. 12. exkurze na lezeckou stěnu

Je pro mě důležitý, protože zaplňuji volný 
čas, ráda si tady se všema povídám. Pra-

covníky mám ráda, jsou milí, můžu si s nima 
povídat o všem. Je tu klid, když mám blbou 
náladu, tak si ji tady vždycky zlepším. Proto 

to tu mám ráda. 16 let
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PROGRAM REALIZOVALI

mgr. marie vrzáková

mgr. helena němečková

bc. simona zatloukalová

bc. gabriela lepková, dis.

mgr. michal klapal

milena altmannová, dis.

v nzdm klídek – dětský klub poskytujeme dětem ohroženým 

sociálně nežádoucími jevy pomoc a podporu v obtížných 

 

životních situacích prostřednictvím sociálních služeb. 

nabízíme jim bezpečný prostor, kde mohou trávit volný čas  

a doprovázíme je obdobím dětství a dospívání. 

jsme tu především pro děti ve věku 8 – 14 let, které jsou ve vyš-

ší míře ohroženy sociálně nežádoucími jevy nebo se nacházejí 

v obtížné životní situaci.

služby poskytujeme na základě principu nízkoprahovosti,  

kterou vnímáme jako maximální otevřenost, přístupnost a pruž-

nost vůči dětem, které k nám přicházejí. 

OHLEDNUTÍ ZA ROKEM 2010

těší nás, že se nám podařilo najít novou kolegyni do týmu,  

která mezi nás dobře zapadla a velmi rychle vplula do  

náročné práce sociální pracovnice. během roku jsme komplet-

ně zrevidovali a upravili metodické manuály tak, aby byly v pl-

ném souladu se standardy kvality sociálních služeb. pracovníci 

se učí, jak s klienty efektivně individuálně plánovat a spolupra-

covat na naplňování jejich osobních cílů. když se ohlédneme,  

vidíme za námi desítky dětí, kterým jsme pomohli ve chvílích, kdy 

to potřebovaly. zpětné vazby našich klientů jsou toho důkazem  

a jsou pro nás oceněním naší práce. 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ 

PRO DĚTI A MLÁDEŽ KLÍDEK 

DĚTSKÝ KLUB 

Je tu dobrá zábava! Když se doma nudím, 

tak jdu sem za kámošema. Rádi tady  

breakujem. Jsou tady různé hry. 10 let 

Nejradši hraji hry. Pracovníci mi pomáhají 

v lásce a s úkoly. Scházím se tu s kamarády. 

Jsou tu fajn pracovníci. Je tu zábava a je to 

blízko mého domu. Chodím sem ráda. 12 let 

Baví mě to tady a nenudím se tady. Pracovní-

ci jsou velmi hodní, pomáhají mi tady, 

když třeba dostanu špatnou známku. 11 let
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PLÁNUJEME V ROCE 2011

• zaměřit se na zkvalitnění individuální práce s klienty.

• zavést pravidelné preventivní skupiny pro klienty.

• zrekonstruovat prostory klubu.

• revidovat metodické manuály.

STATISTIKY NZDM KLÍDEK DĚTSKÝ KLUB

dívky:  36

chlapci:  53

Celkem:  89

pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů:  144

sociálně terapeutické činnosti:  849

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1895

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  11

Celkem:  2969

AKCE

26. – 28. 3. víkendový zážitkový pobyt horní maršov

9. 4. koncert skupin apart aside, trifolium 

13. 5. kopa sport cup

16. – 20. 8. pětidenní zážitkový pobyt 

12. 10. exkurze mercedes

4. 12. klídek fest 13

13. 12. – 15. 12. Workshop výroba peněženek z tetra paku

15. 12. exkurze na lezeckou stěnu

Je tam hodně kamarádů a pracovníci,  

kteří mi vždy pomůžou (když mám nějaký 

problém s klukama). 10 let
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PROGRAM REALIZOVALI

mgr. marie vrzáková

mgr. helena němečková

mgr. kateřina hybnerová

martin beneš

bc. klára dernerová

v terénním programu street poskytujeme sociální služby  

a volnočasové aktivity mladým lidem ve věku od 12 – 21 let, 

kteří bydlí či studují v hradci králové a jsou ohroženi sociálně 

nežádoucími jevy, ocitli se v nepříznivé životní situaci nebo žijí 

rizikovým způsobem života.

těmto mladým lidem pomáháme přímo na místech, kde trá-

ví většinu času – na ulicích, v parcích, klubech, hernách, na  

zastávkách a nádražích. naším cílem je zlepšovat kvalitu  

jejich života a doprovázet je v náročných obdobích života.

veškeré služby poskytujeme na základě principu nízkopraho-

vosti: otevřenost, anonymita, bezplatnost, dobrovolnost, garan-

tovaná ochrana před předsudky a respekt.

OHLEDNUTÍ ZA ROKEM 2010

tento rok vnímáme jako velmi přínosný ve fungování služby 

a v jejím dalším směřování. aktivně jsme se zaměřovali na 

získávání nových klientů, což se nám podařilo. s mnohými  

z nich jsme navázali intenzivní spolupráci. začali jsme navště-

vovat nové lokality (vocelovka, hvězda, heyrovského). vytvořili 

jsme profil na facebooku, jehož prostřednictvím komunikujeme 

s klienty. uspořádali jsme další ročník akce graffiti street 

jam a v návaznosti na tuto akci jsme potom uspořádali putovní 

výstavu na akci labyrint lan v šimkových sadech a dále 

pak na zš milady horákové. zavedli jsme nové volnočasové 

aktivity pro klienty (frisbee, powerball aj.).

TERÉNNÍ 

PROGRAM 

STREET 

Streeťáci nám pomohou zabít čas,  

pokecaj o čemkoliv a je s nima sranda.

Když mám problém, tak mi pomohou. 16 let

Streeťáci mi pomohli najít místo,  

kde jsem si dokázala vyřešit svůj problém. 

Řešit různý problémy, pomáhá  

na duši i v realitě. V odreagování  

od mých problémů. Pomáhá  

mi psychicky, streeťáci mi pomůžou  

vyřešit třeba i rodinné problémy. 17 let
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V ROCE 2011 PLÁNUJEME

• monitorovat okrajové lokality v návaznosti na potřebnost  

 sociální práce s mládeží.

• získané informace zpracovat do koncepce dalšího vývoje 

 programu.

• vypracovat preventivní témata pro přímou práci s klienty.

• zrevidovat stávající metodické manuály.

• nadále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.

STATISTIKY TERÉNNÍ PROGRAM STREET

chlapci 92

dívky  75

Celkem  167

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  28 

pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů:  202

kontaktní práce:   690

volnočasové aktivity:  52

Celkem:  972

AKCE

23. 6. graffiti street jam 4

11. - 12. 9. putovní výstava na labyrint lan 10

15. - 19. 11. putovní výstava na zš milady horákové 

Pokud mám problém, mám si s kým  

promluvit. Řeší se různý problémy a člověk 

si vezme názor z té debaty. Když má někdo 

ňákej problém, a neví jak to řešit,  

tak mu s tím pomůžou nebo poradí. 16 let
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PROGRAM REALIZOVALI

mgr. marie vrzáková

mgr. helena němečková

mgr. zdena burdová, dis.

a externí lektoři

nabízíme programy primární a sekundární prevence v králo-

véhradeckém kraji. v primární prevenci připravujeme pro děti 

a mladé lidi specificky zaměřené programy na konkrétní té-

mata. program sekundární prevence je určen třídním kolekti-

vům s projevy rizikového chování. v preventivních programech 

využíváme formy skupinové a individuální práce, pracujeme 

interaktivní formou a využíváme metody zážitkové pedagogiky. 

pracujeme tzv. zakázkovým modelem – třída (školní metodik 

prevence, třídní učitel) se dohodnou s realizátorem na konkrétní 

zakázce pro danou třídu. 

programy jsou určeny žákům základních škol od 3. třídy  

a studentům středních škol a středních odborných učilišť.

OHLEDNUTÍ ZA ROKEM 2010

od dubna jsme zahájili program primární prevence na zá-

kladních školách v hradci králové.  navázali jsme spolupráci 

se základními školami v hradci králové a dalšími institucemi 

zabývajícími se prevencí dětí a mládeže i s odbornou veřej-

ností. v září jsme na základě finanční podpory ministerstva 

vnitra čr a města hradec králové zahájili realizaci programu 

sekundární prevence. 

vypracovali jsme základní koncepci preventivních progra-

mů spirála, která stojí na metodách zážitkové pedagogiky  

a socioterapeutických technikách. vytvořili jsme kvalitní tým lek-

torů. většina z nich má zkušenost s prací s dětmi a mladými 

lidmi. práci v rizikových třídních kolektivech doplňujeme názor-

nými materiály pro děti ve formě komiksu. 

PLÁNUJEME V ROCE 2011 

• rozšířit nabídku služeb pro školy. 

• nabízet služby nejen na základních školách, ale také  

 na středních školách a ve školských zařízeních.

• realizovat programy na území královéhradeckého kraje. 

• připravit dlouhodobé programy primární prevence  

 k certifikaci a zažádat o ni.

STATISTIKY PREVENTIVNÍ PROGRAMY SPIRÁLA

typ programu počet žáků počet tříd počet škol

primární prevence 473 22 5

sekundární prevence 58 3 2

 

PREVENTIVNÍ 

PROGRAMY 

SPIRÁLA

Školy měly nejvíce zájem o tato témata: 

vztahy v kolektivu, šikana, návykové látky, 

vztahy s rodiči. Další témata, která se s nimi 

prolínala: sebepojetí, sociální role, multikul-

turní výchova a komunikace.
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PROGRAM REALIZOVALI

mgr. marie vrzáková

mgr. helena němečková

mgr. michal klapal

mgr. helena kožíšková

poradenské a vzdělávací centrum salix nabízí pomoc, kon-

zultaci, radu nebo informace všem, kteří je potřebují a chtějí 

pro svůj spokojenější život. vycházíme z aktuálních potřeb jed-

notlivců ve sféře osobní, pracovní nebo školní, v oblasti komu-

nikace, vztahů, závislostí, trestné činnosti apod. poradenské  

a terapeutické služby jsou určeny pro děti, mladé lidi a jejich 

rodiny. supervize je určena pracovníkům neziskových orga-

nizací působících především v sociální oblasti jako podpora 

jejich profesního růstu.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010

v roce 2010 jsme nabízeli terapeutické služby pro děti, mlá-

dež a rodinu v hradci králové. služby jsme doplnili anonym-

ním poradenstvím formou e-poradny. začali jsme poskytovat 

supervize neziskovým organizacím na území královéhradec-

kého a pardubického kraje. celkem jsme 18 osobám poskytli 

56 konzultací.

PLÁNUJEME V ROCE 2011

v roce 2011 aktivity centra salix omezíme a nadále budeme 

nabízet supervize pro organizace poskytující sociální služby.

PORADENSKÉ 

A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM 

SALIX

S podporou supervizorky jsem byla schopna 

lépe zvládnout náročné situace, nacházela 

jsem nové pohledy a možnosti řešení. 

Ing. Mgr. Hana Janiková,  

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Přijde mi, že sdružení je výborný tým nad-

šenců a zároveň profesionálů, kteří dokázali 

najít cestu a oslovit svými zajímavými a pří-

nosnými programy širokou škálu veřejnosti.  

A takových je pořád málo a proto je podpo-

ruji velmi rád! Jakub Hanzl, generální ředitel 

Královéhradecká provozní
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PROGRAM REALIZOVALI

mgr. helena kožíšková

a externí lektoři

program právo pro každý den je určen mladistvým pa-

chatelům méně závažné trestné činnosti, která byla spáchána 

především z právní neznalosti.

OHLEDNUTÍ ZA ROKEM 2010

realizaci programu jsme zahájili díky finančnímu přispění  

sbírkového projektu pomozte dětem.

podařilo se nám provázat aktivity programu s aktivitami králo-

véhradeckého týmu pro mládež. kromě probační a mediační 

služby čr a oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže 

(ospod) mmhk úzce spolupracujeme rovněž s policií, sou-

dem pro mladistvé, státními zástupci aj. program tak navazuje 

na činnost dalších institucí a je efektivní a účinný.

proběhly 2 tříměsíční běhy. program úspěšně absolvovalo více 

než 85% zúčastněných klientů, kteří ho hodnotili jako velice 

užitečný.

ve spolupráci s partners czech (držitel akreditace programu 

u ms čr) a za podpory města hradec králové a královéhra-

deckého kraje jsme vyškolili 10 nových lektorů, kteří tak doplní 

stávající tým a umožní nám větší flexibilitu při další realizaci 

programu.

PROBAČNÍ 

A RESOCIALIZAČNÍ 

PROGRAM 

PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

PLÁNUJEME V ROCE 2011

• zrealizujeme dva běhy programu v hradci králové.

• ve spolupráci s ospod mmhk zmapujeme potřeb- 

 nost realizace dalšího, třetího běhu programu.

• stanovíme kritéria pro hodnocení efektivity programu  

 a ve spolupráci s dalšími institucemi provedeme jeho  

 evaluaci.

STATISTIKY PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

Celkový počet klientů   21

z toho dívek  10

počet klientů, kteří program úspěšně absolvovali  18

počet zařazených nezletilých klientů (do 15 let)  4

počet mladistvých klientů (15-18 let)  15

počet klientů starších 18 let  2

Ano, může mi pomoci. V tomto programu jsem 

proto, že chci na sobě pracovat a polepšit se. 

Očekávám nové lidi a nové zážitky. 16 let
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2010

po celý rok jsme měli otevřeno 5 dní v týdnu. páteční volná her-

na začala být více využívána klienty, osvědčila se jako vhodná 

pro individuální práci s klienty. realizovali jsme 14 tematicky 

zaměřených akcí.

vytvořili jsme nové propagační materiály pohody. spustili 

jsme systém evidence klientů a služeb. potěšil nás velký zájem 

o naše prázdninové aktivity, na které přicházeli rodiče i se star-

šími dětmi. oceňovali především možnost zapojit celé rodiny 

do našeho programu.

v září jsme oslavili páté narozeniny. výročí jsme spojili s otevře-

ním nové místnosti, kterou jsme zrekonstruovali a vybavili s přispě-

ním elektrárny opatovice. hostem na slavnostním otevření nové  

pohody byl zpěvák vlasta horváth. nové prostory lépe vy-

hovují našim aktivitám, vybavení a výzdoba jsou přizpůsobené  

i těm nejmladším dětem. hračky a pomůcky ke cvičení tu mají děti  

a rodiče snadno dostupné. program tedy může stále plynule nava-

zovat a je dynamický. bezprostředně po otevření nové pohody 

jsme zaznamenali nárůst nových klientů a mnoho z nich se stalo 

pravidelnými návštěvníky pohody.

PLÁNUJEME V ROCE 2011

• pod záštitou města hradec králové vybudujeme a otevřeme 

 místo přátelské rodině.

• alespoň 1x v týdnu zařadíme také odpolední aktivity klubu.

• zaměříme se na práci s matkami cizinkami, zmapujeme 

 jejich potřeby.

• zrealizujeme tematicky zaměřené akce pro rodiny s dětmi.

MATEŘSKÝ 

KLUB 

POHODA

PROGRAM REALIZOVALY

mgr. helena kožíšková

dita balcarová

mateřský klub pohoda je otevřen pro rodiče (prarodiče  

a další rodinné příslušníky) s dětmi do 6 let. našim hlavním 

cílem je 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.

Do klubu chodíme, protože staršího syna 
nevzali do mateřské školky. S mladším synem 
zase proto, že klub nabízí pestrý program, 
není jednostranně zaměřen. Rychlé střídání 

činností malé děti víc baví. Starší syn si zvyká 
na hru s dětmi. Zuzka, Štěpánek a Toníček
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STATISTIKY 

MATEŘSKÝ KLUB POHODA

Celkový počet klientů: 166 dospělých 

(z toho 2 otcové a 1 babička) + 188 dětí

Celkový počet kontaktů (návštěv)/rok:  1358

společné aktivity rodičů a dětí: 951

cvičení maminek: 228

volná herna: 141

služby poskytnuté dalším návštěvníkům: 38

Celkem: 1358

divadlo „o koblížkovi“ (3x)    leden   29 dětí + 28 dospělých

karneval (2x)     únor   33 dětí + 31 dospělých

jarní burza      březen    136 návštěvníků

velikonoce v pohodě     březen/duben  74 dětí a 67 dospělých

kytička       květen   (mk pohoda spolupořadatelem) 

malování na chodníku     květen   76 dětí + 88 dospělých

dětský den v pohodě (3x)    červen   28 dětí + 27 dospělých

léto s rybičkami      červenec/srpen  78 dětí + 57 dospělých

závody kol a odrážedel - program pro děti  srpen   160 dětí + 240 dospělých

program pro děti na dožínkách    září   cca 350 návštěvníků

slavnostní otevření nové pohody    září   16 dětí + 35 dospělých

podzimní burza     říjen   122 návštěvníků

mikulášské besídky (2x)    prosinec   32 dětí + 29 dospělých

vánoční besídka     prosinec   12 dětí + 12 dospělých

AKCE REALIZOVANÉ 

V PRŮBĚHU ROKU 2010

v roce 2010 jsme běžný chod klubu doplnili mnoha  

tematicky zaměřenými akcemi. počet účastníků na tematicky 

zaměřených akcích se oproti loňsku výrazně zvýšil.

Perfektní a jediné cvičení pro maminky 

dopoledne v Hradci Králové! 

Moc díky za to, co děláte! Irena

V porovnání s předcházejícím rokem celkový 

počet klientů poklesl, významně ale narostl 

celkový počet kontaktů. Vytvořil se stálejší 

okruh rodin s malými dětmi, které využívají 

služeb MK POHODA opakovaně - pravidel-

něji. Stejně jako v předcházejících letech byl 

největší zájem o program Společné aktivity 

rodičů a dětí.



21

ZODPOVĚDNÁ OSOBA

jitka prokšíková

hřiště plácek je bezplatně otevřeno široké veřejnosti třetím 

rokem. kdokoli si na hřišti může zahrát tenis, badminton,  

volejbal, vybíjenou, fotbal apod. na všechny tyto sporty si  

u nás každý může zapůjčit vybavení.

klienti dětského klubu a klubu pro mládež využívají hřiště  

plácek téměř denně. v letních měsících sportují, pořádají utká-

ní a turnaje.

hřiště plácek je, uprostřed sídliště malšovice, prostorem  

k pohybovým hrám a aktivitám. a mohou ho využít nejen oby-

vatelé malšovic, děti a mladí lidé, ale také široká veřejnost.

MULTIFUNKČNÍ

HŘIšTĚ 

PLÁCEK

Jsou tu dobří lidé a dobří přátelé - ve všem.

Nejradši ze všeho tady hraju hry na hřišti fot-

bal, florbal, ping pong, fotbálek atd.15 let

Chodím sem za kamarádama, 

klub mi pomáhá zlepšovat se ve sportu, 

chodíme hrát ven hry. 12 let
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ZODPOVĚDNÁ OSOBA

david petr

labyrint lan je svojí myšlenkou „outdoor ve městě“ oje-

dinělou a výjimečnou akcí. přímo v centru města je lanové 

centrum přístupné veřejnosti, a to bez nutnosti rezervace.  

o našich lanových víkendech se šimkovy sady stávají místem 

vzájemného setkávání dětí, mladých lidí a široké veřejnosti, 

místem aktivního odpočinku a relaxace.

o víkendu 11. - 12. září se v šimkových sadech uskutečnil 

labyrint lan 10. nízké a vysoké lanové překážky jsme do-

plnili lanovkou přes jezírko a novinkou v podobě adrenalinové 

věže. nízké překážky doplnila slackline. z pohybových aktivit 

jste mohli v exhibici shlédnout a ve workshopu vyzkoušet capo-

eiru, žonglování, karate a dogfrisbee. prostor jsme ozvláštnili 

výstavou obrazů z graffiti street jam 4. pro nejmenší jsme 

připravili malování na přírodní materiály. po celý víkend jsme 

nabízeli občerstvení a piknik v trávě. akci zpříjemnil moderátor 

jakub schmidt a pohodová hudba dj funa. v neděli jsme při-

vítali návštěvníky akce město na kolech. výtěžek ze vstupného 

jsme věnovali nzdm klídek - dětský klub.

LABYRINT LAN 10 finančně podpořili: město hradec 

králové, komise místní samosprávy střed města, královéhra-

decký kraj, zdravotní pojišťovna mv čr a východočeská ply-

nárenská (rWe). mediálním partnerem je společnost rengl.

Dalšími partnery, kterým patří velké poděkování, 

jsou: agentura saxana, pavel ferbas, hradecké služby, čes-

ký červený kříž hradec králové, hradecká pobočka toi toi, 

berger hradec králové, petra production, junák třebechovice 

pod orebem a lezecká stěna hk.

Partneři pohybových aktivit: vem camará capoeira 

hradec králové, ascarya hradec králové, spartak hradec 

králové a dogfrisbee hradec králové. velké díky patří našim 

dobrovolníkům za vynikající průběh akce.

LABYRINT LAN

U nás ve zdravotní pojišťovně podporujeme  

v duchu hesla „Zdraví jako vášeň“ u svých 

klientů zejména zdravý životní styl a aktivní 

přístup k životu. I proto LABYRINT LAN pod-

porujeme. Ing. Josef Diessl, ředitel ZP MV ČR, 

pobočka Hradec Králové
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ZODPOVĚDNÁ OSOBA

mgr. kateřina hybnerová

letošní čtvrtý ročník naší veřejné akce graffiti street jam 

proběhl 23. června a doprovázelo jej slunečné letní počasí  

a pohodová atmosféra.

program začal tradičně od 14 hodin a již od počátku jsme 

si opravdu nemohli na nedostatek vyznavačů graffiti ani na 

malý zájem diváků stěžovat. kromě zkušených grafiťáků do-

razilo také hodně začínajících mladých writerů, kteří s sebou 

často měli připravené náčrtky, a pravděpodobně i díky tomu 

letos vzniklo hodně zajímavých dílek. zájemci si mohli nově 

vyzkoušet i sprejování přes šablony. akci celé odpoledne  

hudebně doprovázel dj drmlisch a svými pravidelnými vstu-

py také místní hiphopová partička ghost dogzz.  

podařené bylo také vystoupení taneční skupiny energy 49, 

závěr akce pak rozproudila ukázka streetového ježdění na ska-

teboardu.

celé odpoledne probíhalo v příjemné uvolněné atmosféře, bylo 

na co se dívat a možnost vyzkoušet si něco nového. děkujeme 

všem dobrovolníkům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce.

GRAFFITI STREET JAM 4 finančně podpořili: 

město hradec králové a komise místní samosprávy střed města.

Poděkování patří dále firmám: 

inka – dopravní značení, dřevo trust a fanatix.

GRAFFITI 

STREET 

JAM

LABYRINT LAN a GRAFFITI STREET JAM jsme
finančně podpořili, protože několik let spo-
luvytvářejí prostor pro zlepšení volnočasové 

nabídky v centru města. Jsou příležitostí nejen 
pro nejmladší generaci, jak strávit volný čas 

smysluplně a zejména aktivně. 
Ivana Bezdíčková, KMS Střed města
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ZODPOVĚDNÁ OSOBA

jitka prokšíková

druhý ročník vítání jara na plácku, neformálního setká-

ní pracovníků, klientů služeb, partnerů, dárců, dobrovolníků  

a příznivců prostor pro, se uskutečnil 5. května 2010 

v odpoledních hodinách. na akci zveme veřejnost z malšovic  

a informujeme o možnosti zdarma využívat hřiště plácek.

letos jsme připravili turnaj ve vybíjené mezi pracovníky  

prostor pro, klienty nzdm klídek - klub pro mládež  

a nzdm klídek - dětský klub. i přes nepřízeň počasí si turnaj 

všichni zúčastnění užili. 

děti malovaly na přírodní materiály a stavěly hrady z pěnových 

kostek, ty starší se věnovaly stolnímu fotbálku. akci provázel 

moderátor honza kopic za doprovodu hudební produkce.

Za finanční podporu děkujeme: městu hradec králové 

a nadaci vodafone čr. občerstvení poskytla královéhradec-

ká prodejna zdravé výživy bazalka.

VÍTÁNÍ JARA 

NA PLÁCKU
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ZODPOVĚDNÁ OSOBA

dita balcarová

ačkoliv se studené a deštivé počasí snažilo zhatit naše plá-

ny, nedali jsme se a uspořádali i tentokrát rodinné odpoledne 

plné zábavy. ve 12 soutěžích mohly malé i větší děti vyzkoušet 

svoji šikovnost a odnést si drobnou odměnu. za obrázek na-

malovaný chodníkovými křídami na ně čekal diplom a před 

odchodem domů si ještě mohly vybrat malý dáreček, aby tak 

už předem oslavily den dětí.

všechny diváky opět zaujali kynologové ze zko věkoše se 

svými pejsky, kteří k nám své i psí dovednosti jezdí předvádět 

každý rok.

Za finanční podporu děkujeme: 

městu hradec králové

MALOVÁNÍ 

NA CHODNÍKU

Podporujeme občanské sdružení PROSTOR 

PRO a jeho programy, protože nás dlouho-

době a neustále svými aktivitami přesvědčují, 

že jejich projekty mají hlavu a patu. Vážíme 

si jejich snahy pomáhat dětem a mladým 

lidem v Hradci Králové a jeho blízkém okolí. 

Zaslouží si naši pozornost i pomoc. 

Luboš Falhaur, regionální mluvčí RWE
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ZODPOVĚDNÁ OSOBA

bc. simona zatloukalová

v roce 2010 jsme uspořádali celkem 9 samostatných akcí  

a vystoupilo u nás 14 hudebních skupin, 2 divadelní soubory 

a proběhly 3 workshopy. většina tvůrců pocházela z čr, ale 

někteří z interpretů pocházeli z usa, kanady či holandska. 

orientovali jsme se především na mladé a nekomerční tvůr-

ce. 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, uživatele služeb nzdm klídek jsme seznamova-

li s alternativní kulturou a široká veřejnost nás mohla navštívit  

v sídle organizace a seznámit se s naší činností. díky hudeb-

nímu open stanu v žižkových stanech jsme ozvláštnili večery 

festivalu divadla evropských regionů. se všemi akcemi nám 

pomáhali naši dobrovolníci a klienti nzdm klídek. díky do-

tacím jsme drželi vstupné na nízké hranici, akce realizované 

v hudebním stanu v žižkových sadech a na kavčím plácku 

byly zdarma. celkově se zúčastnilo cca 60 vystupujících  

a cca 815 návštěvníků. na projektu jsme spolupracovali  

s king booking agency (hk), menu party (hk) a se 

sdružením poco a poco animato (hk).

SEZNAM USPOŘÁDANÝCH AKCÍ

9. 4.  sídlo PROSTOR PRO, koncert skupin:

 apart aside (hk), trifolium (hk)

22. – 29. 6. Hudební OPEN stan v Žižkových 

 sadech a Kavčí plácek, koncerty skupin:

22. 6.  jan tomáš – dj´s set (hk)

23. 6.  (kavčí plácek)

 dva (pardubice), hissing fauna (praha),   

 labasheeda (holandsko)

24. 6.  poxxoxo dj´s set (praha)

25. 6.  vlad dj´s set (praha)

27. 6.  table (praha)

29. 6.  terror bird (kanada)

28. 9. sídlo PROSTOR PRO, koncert skupin:

 lagomasino / fishkin (usa), schnaak (usa)

4. 12. sídlo PROSTOR PRO, KLÍDEK FEST 13:

 divadlo vosto5 (praha)

 divadlo rituál jeleního muže (hořice v podkrkonoší)

 gaffa (tábor), Wordhood (praha)

 Workshop vánoční goldmember, ateliér ženy (hk)

 Workshop výroba peněženek z tetra paku, klára d. (hk)

 Workshop bazar, dora d. (hk)

ALTERNATIVNÍ 

KULTURA 

KLÍDEK FEST

Jsou tu skvělí lidi a je tady zábava. 18 let

Za finanční podporu děkujeme: městu  

Hradec Králové a Královéhradeckému kraji.
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ZODPOVĚDNÁ OSOBA

david petr

první benefiční večer se uskutečnil v pátek 16. dubna 2010 

v divadle drak. harmonický večer doprovázely příjemné 

rytmy a melodie a vládla pohodová atmosféra. mohli jste si 

vychutnat, stejně jako dalších 100 návštěvníků, kapelu yellow 

sisters. čtyři hlasy, čtyři srdce, čtyři přístupy doplnily tanečnice 

afrických tanců z orientcentra hradec králové za doprovodu 

bubeníků yaye oye africa. benefičním večerem nás provedli 

moderátoři jan kopic a jakub schmidt. program jsme zpestřili 

aukcí uměleckých předmětů.

výtěžek aukce ve výši 9 460 kč, zisk ze vstupného, který dosáhl 

20 280 kč a výtěžek z darovacích smluv ve výši 1 600 kč, 

jsme věnovali nzdm klídek – dětský klub. nadace divoké 

husy zisk z benefičního koncertu zdvojnásobila a věnovala dar 

31 340 kč, který jsme použili na vybavení centra salix.

děkujeme všem návštěvníkům, vystupujícím, dobrovolníkům a mo-

derátorům za příjemnou atmosféru benefičního večera, partnerům 

za podporu, umělcům za darování předmětů a všem, kteří koupí 

předmětů podpořili naše programy a služby.

Partneři benefičního večera: nadace vodafone,  

divadlo drak, nadace divoké husy a con.front.art.  

mediální partnerství poskytla společnost rengl.

BENEFIČNÍ VEČER

V DIVADLE DRAK

Myslím si, že jsme lidé a lidé jsou sociální 

tvorové. A ti by měli pomáhat ostatním lidem, 

tam kde nemůže pomoci stát. Není důležité, jak 

velkou částkou pomáháme, ale důležité je, že 

se vůbec snažíme pomáhat. Největší odměnou 

pak pro nás jsou spokojené oči dětí, kterým 

jsme se rozhodli pomoci. Pavel Jór, Milíčeves
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SPOLUPRACUJÍCÍ SUPERVIZOŘI

paeddr. václav schmidt – nzdm klídek a terénní program street

paeddr. jiljí novotný – supervize pro management

ing. radovan voříšek – preventivní programy spirála

METODICKÁ PODPORA

alena vosáhlová – terénní program street

mgr. blanka hrudková – kvalita řízení organizace

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE

• univerzita hradec králové, 

 katedra soc. práce a soc. politiky

• univerzita hradec králové, 

 katedra sociální pedagogiky

• probační a mediační služba české republiky

• odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 magistrátu města hradec králové

• partners czech, o. p. s.

ČLENSTVÍ

jsme členy České asociace streetwork.

jsme členy Sítě mateřských center.

jsme součástí sítě sociálních služeb Magistrátu města 

Hradec Králové a naše programy jsou součástí komunitní-

ho plánu.

jsme partnery Univerzity Hradec Králové - Katedry  

sociální práce a sociální politiky v projektu rozvoj klíčových 

kompetencí studentů sociální práce očima potenciálních zaměst-

navatelů. cílem projektu je prostřednictvím nového systému praxí  

s využitím akreditovaných pracovišť zvýšit konkurenceschopnost ab-

solventů na trhu práce. spolupracujeme zejména na vytváření nové 

koncepce praxí, realizaci a monitoringu probíhajících praxí studen-

tů, tvorbě pravidel pro vnitřní akreditaci a pilotního ověření vytvo-

řeného systému. během projektu se staneme jedním z akreditova-

ných pracovišť pro studenty uhk. tento projekt je financován z esf  

a státního rozpočtu čr v rámci operačního programu vzdělávání 

pro konkurenceschopnost. investice do rozvoje vzdělávání.

jsme aktivními členy Klubu profesionálních fundrai-

serů, který nabízí fundraiserkám a fundraiserům prostor pro 

výměnu zkušeností i příležitost k osobnímu a profesnímu růstu. 

jedním z hlavní cílů kpf je propagovat etické a profesionální 

zásady praxe ve fundraisingu, ke kterým se také hlásíme.

ČLENSTVÍ 

V ORGANIZACÍCH 

A SPOLUPRÁCE

HP se v rámci svých filantropických aktivit  

a programu Společenské odpovědnosti mimo  

jiné věnuje také podpoře programů, které se jsou 

zaměřeny na péči o děti, vytvářením  

aktivit pro děti a mládež a v podstatě  

vším co pomůže k rozvoji dospívajících.  

Tím se snažíme přispět k zlepšení situace  

osob, které se ocitly ve složité životní situaci,  

a občanské sdružení PROSTOR PRO  

veškeré naše programy splňuje. 

Jana Figallová,  

Hewlett-Packard
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HOSPODAŘENÍ 

ORGANIZACE 

AUDIT

provedli jsme audit účetní závěrky 

občanského sdružení prostor pro 

za účetní období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU 

ÚČETNÍ JEDNOTKY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu  

s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán  

prostor pro, o. s. součástí této odpovědnosti je navrhnout, 

zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky  

a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala 

významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, 

zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situ-

aci přiměřené účetní odhady.

ODPOVĚDNOST AUDITORA

naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu vý-

rok k této účetní závěrce. audit jsme provedli v souladu se  

zákonem o auditorech a mezinárodními auditorskými stan-

dardy a souvisejícími aplikačními doložkami komory auditorů 

české republiky. v souladu s těmito předpisy jsme povinni do-

držovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, aby-

chom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje  

významné nesprávnosti.

audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem 

je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uve-

dených v účetní závěrce. výběr auditorských postupů závisí 

na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, 

že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené 

podvodem nebo chybou. při posuzování těchto rizik auditor 

přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestave-

ní a věrné zobrazení účetní závěrky. cílem posouzení vnitřních 

kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit 

se k účinnosti vnitřních kontrol. audit též zahrnuje posouzení 

vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních od-

hadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace 

účetní závěrky.

domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný  

a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

v hradci králové dne 31. 3. 2011

auditorská společnost:

hk audit, s.r.o., velké náměstí 149, hradec králové 

osvědčení č. 299    

auditor:

ing. zdeněk kuča, 

osvědčení č. 1634

Výrok auditora: Podle našeho názoru účetní závěrka 

bez výhrad podává věrný a poctivý obraz aktiv, 

pasiv a finanční situace občanského sdružení  

PROSTOR PRO k 31. prosinci 2010 a nákladů, 

výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2010  

v souladu s českými účetními předpisy.
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ZODPOVĚDNÁ OSOBA

bc. petr bartoníček

v roce 2010 jsme zrealizovali více programů než v předchá-

zejících letech. rozpočet zabezpečujeme z více zdrojů a jeho 

celkový objem činí přes 6 miliónů kč. s rozšiřováním počtu 

poskytovaných služeb se zvyšují i náklady společnosti, a to 

zejména v oblasti osobních nákladů, způsobených především 

nárůstem zaměstnanců potřebných pro kvalitní zajištění jednot-

livých programů a služeb.

vzhledem k naplnění vytčených cílů se naše organizace po 

několika letech dostává do kladných hodnot. tento výsledek 

je způsoben zejména tržbami za realizaci sociálních služeb 

z veřejných zakázek esf, které tvoří více než polovinu příjmů, 

a dále z provozních dotací a příspěvků nadací. příspěvky  

a dary od fyzických osob a zvláště od firemních partnerů tvoří 

neodmyslitelnou součást našeho financování, bez kterého by 

nebylo možné udržet současnou kvalitu poskytovaných služeb. 

nedílnou součástí příjmů v rozpočtu roku 2010 je i převod 

finančních prostředků z nadačních fondů a esf z minulých  

období.

účetnictví sdružení je vedeno externě. finanční účetnictví zpra-

covává společnost česká alternativní energetika s.r.o. hořice  

a mzdové účetnictví společnost cesorg s.r.o. hradec králové.

HOSPODAŘENÍ V LETECH 2003 – 2010 v Kč

rok výnosy náklady zisk/ztráta

2003 1 567 369 1 275 770 291 626

2004 2 766 618 2 726 347 40 271

2005 2 464 167 2 631 211 -167 044

2006 2 798 168 2 955 778 -157 610

2007 3 490 595 3 669 552 -178 957

2008 4 460 403 4 464 009 -3 606

2009 5 076 766 5 343 917 -267 151

2010 6 646 563 6 471 426 175 137

FINANČNÍ ZPRÁVA

Stát se nás neptá, jestli chceme být solidární, 

přesto musíme financovat jeho sociální 

systém. PROSTOR PRO má konkrétní cíle, 

výsledky a ještě o pomoc zdvořile požádá 

– proč je nepodpořit! 

Vít Šedina, jednatel ELEGA 

Třebechovice pod Orebem

PROSTOR PRO podporuji, protože je za-
měřen na výchovu a řádné začlenění mladé 

generace do společnosti. Děti a mládež, která 
zná význam pojmů odpovědnost, povinnost, 
solidarita, spolupráce, morálka, čest apod., 
je přínosem pro společnost. Mládež, která 

zná jen pojmy nárok, potřeba, zábava 
apod., je pro společnost přítěží. 

Ing. Ivan Horák – Statek Kydlinov
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ROZVAHA ZA ROK 2010 (V TISÍCÍCH KČ)

AKTIVA

1.1.2010 31.12.2010

pohledávky 607 606

finanční majetek 430 484

jiná aktiva 15 18

Aktiva celkem 1 052 1 108

PASIVA

výsledek hospodaření -78 97

vlastní jmění 151 151

dlouhodobé závazky 146 150

krátkodobé závazky 348 405

jiná pasiva 485 305

Pasiva celkem 1 052 1 108

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ZA ROK 2010 

V POROVNÁNÍ S ROKEM 2009 

(V TISÍCÍCH KČ)

NÁKLADY/VÝNOSY

2009 2010

spotřebované nákupy 337 581

služby 935 1 462

osobní náklady 3 996 4 417

ostatní náklady 75 11

Náklady celkem 5 343 6 471

tržby za vlastní výkony 2 092 4 137

přijaté příspěvky a dary 859 951

provozní dotace 1 933 1 296

ostatní výnosy 192 262

Výnosy celkem 5 076 6 646

Hospodářský výsledek - 267  175

Společnost BAK se řadí mezi společenské 

odpovědné firmy a v neposlední řadě na-

pomáhá dosažení cílů neziskového sektoru. 

Podporuje organizovanou pomoc tam, kde 

je to nejvíce potřebné - v oblasti rozvoje 

občanské společnosti a podpory projektů 

zdravotně-sociálního charakteru. 

Ing. Vladimíra Baťková, 

PR Manager BAK stavební společnost

Naše organizace se po několika letech dostá-

vá do kladných hodnot. Příspěvky a dary  

od fyzických osob a zvláště od firemních 

partnerů tvoří neodmyslitelnou součást  

našeho financování.
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 STRUKTURA VÝNOSŮ V ROCE 2010 

(PŘEPOČTENO NA %)

1
tržby z prodeje služeb 

esf - op lzz
59,22 3 936 341 kč

2
tržby z prodeje 

služeb ostatní
4,62 306 878 kč

3
tržby z prodeje 

služeb - reklama
1,50 100 000 kč

4 ostatní výnosy 0,85 56 304 kč

5 přijaté dary 8,37 556 302 kč

6
nadace 

a nadační fondy
5,94 394 891 kč

7
dotace státní správy 

a samosprávy
19,50 1 295 847 kč

PŘIJATÉ DOTACE STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

dotace magistrát města hradec králové 407 400 kč

dotace krajský úřad hradec králové 172 000 kč

dotace ministerstvo práce a sociálních věcí 691 447 kč

dotace ministerstvo školství 25 000 kč

Dotace celkem 1 295 847 Kč

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY NADACÍ 

A NADAČNÍCH FONDŮ

nadace via 9 600 kč

nadační fond tesco 20 000 kč

nadace o2 10 000 kč

nadace nros – pomozte dětem 104 800 kč

nadace divoké husy 31 340 kč

převedené příspěvky z roku 2009 219 151 kč

Čerpání příspěvků NF celkem 394 891 Kč

STRUKTURA NÁKLADŮ V ROCE 2010 

(PŘEPOČTENO NA %)

1
spotřební materiál 
včetně drobného 

majetku
7,05 456 083 kč

2
spotřeba energií 

včetně tepla
1,94 125 292 kč 

3 opravy a udržování 0,44 28 361 kč

4 cestovné 2,19 141 704 kč

5 služby celkem 19,96 1 291 992 kč

6 mzdové náklady 50,83 3 289 198 kč

7
zákonné 

sociální náklady
17,42 1 127 611 kč

8 ostatní náklady 0,17 11 185 kč

STRUKTURA 

ZDROJŮ 

FINANCOVÁNÍ
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děkujeme všem, kdo se na realizaci našich aktivit v roce 2010 

podíleli, naši činnost podporovali finančně, radou, partnerstvím 

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.

INSTITUCE A NADACE

evropský sociální fond 

a státní rozpočet české republiky

komise místní samosprávy střed města

komise místní samosprávy malšovice

královéhradecký kraj

město hradec králové

ministerstvo práce a sociálních věcí čr

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čr

ministerstvo vnitra čr

nadace divoké husy

nadace 02

nadace rozvoje občanské společnosti 

a česká televize (sbírkový projekt pomozte dětem)

nadace vodafone česká republika

nadační fond tesco

nadace via (elektronická aukce zaměstnanců t-mobile)

DLOUHODOBÍ PARTNEŘI

• agi hk – dárce 

 ing. aleš pražák

• heWlett packard – dárce 

 ing. lukáš najman

• kateřina buršíková vitamín – hlavní partner 

 kateřina a petr buršíkovi

• marius pedersen – hlavní partner 

 ing. miroslav kvapil

• mf servis – dárce 

 ing. jiří veselý a ing. jaroslav havíř

• mias os – jiná podpora 

 martin pavliš a ing. aleš sokolík

• smart print – dárce 

 ing. petr hendrych a ing. ivan radu

• techprofi hk – dárce 

 judr. václav gadlina

• zdravotní pojištovna mv čr (pobočka hk) – partner  

 ing. josef diessl

HLAVNÍ PARTNEŘI

• elektrárny opatovice 

 ing. jan špringl

• fa rene 

 jiří a michele stašovi

• kateřina buršíková vitamín 

 kateřina a petr buršíkovi

• marius pedersen 

 ing. miroslav kvapil

• východočeská plynárenská (rWe) 

 ing. jindřich broukal

VÝZNAMNÍ PARTNEŘI

• amádeus real 

 václav klán

• citibank europe plc, organizační složka 

 zaměstnanci společnosti

• hk audit 

 ing. zdeněk kuča

DĚKUJEME NAšIM

PARTNERŮM A DÁRCŮM

V ROCE 2010 
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PARTNEŘI

• bak 

 ing. dušan čížek, mba

• divadlo drak 

 ing. eliška finková

• montela mh 

 michal hochman

• univerzita hradec králové 

• zdravotní pojišŤovna mv čr (pobočka hk) 

 ing. josef diessl

DÁRCI

• agi hk 

 ing. aleš pražák

• streetWear shop atom rat

 ing. vanda faltýnková

• plán b

 petra štěrbová

• elega

 vít šedina

• elza předměřice

 pavel veselý

• garamon

 pavel kubát

• heWlett packard čr

 ing. lukáš najman

• imeda

 ing. milan tměj

• inka

 jiří fanta

• královéhradecká provozní

 ing. jakub hanzl

• merida hradec králové

 petr hrobař

• mf servis

 ing. jiří veselý a ing. jaroslav havíř

• nutricia deva

 ing. zdeněk janata

• podlahářství pakosta

 lubomír pakosta

• rill

 martin mařák

• smart print

 ing. petr hendrych a ing. ivan radu

• statek kydlinov

 ing. ivan horák

• techprofi hk

 judr. václav gadlina

• t-mapy

 ing. milan novotný

• tano technik

 ing. martin laštůvka

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

mgr. klára barešová 

jiří a helena bergerovi

jaroslav dvořák

pavel ferbas 

václav hudec

radka janů 

pavel jór

mgr. helena kožíšková

jan kratochvíl

radka krejčová 

ing. zdeňka kučerová ml.

ing. zdeňka kučerová st.

ilona machová 

dagmar pavelcová 

david petr

tomáš sejkora 

jakub schmidt 

vojtěch stehno
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ing. michaela špinová

mgr. naďa štěrbová

andrea teichmannová

pavel tůma 

ing. josef verner

pavel vorel 

MATERIÁLNÍ DÁRCI A JINÁ PODPORA

• agentura saxana 

 eva doležalová 

• albi česká republika 

 hana rybová

• bara hk 

 bohuslav šlechta

• baumax čr 

 pavel kutík

• bazalka bio 

 ing. jana lukešová

• berger 

 jiří a helena bergerovi

• česká asociace streetwork 

 mgr. martina zikmundová

• český červený kříž hradec králové 

 mgr. karel žabka

• divadlo drak 

 ing. eliška finková

• dřevo trust 

 luděk ruprich

• dukase 

 filip kaška a michal dunda

• emado hradec králové 

 ing. eva duchoslavová a pavel mach

• fanatix 

 petr lindr

• hradecké služby 

 radek sokol

• chovservis 

 ing. stanislava ervová

• mias oc 

 martin pavliš a ing. aleš sokolík

• pb com 

 martin říha

• petra production 

 ing. petra škopová, mba

• rengl 

 jaroslav rengl a markéta renglová

• toi toi 

 jan hembal

DĚKUJEME REDAKTORŮM A NOVINÁŘŮM 

a všem regionálním médiím za stálé zviditelnění a podporu 

dobrého jména organizace.

pokud zde někdo nebyl zmíněn, nebylo to úmyslné, myslíme  

na něj a tímto mu zvlášť děkujeme.

DĚKUJEME VšEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ NAPL-

ŇOVAT POSLÁNÍ A CÍLE NAšÍ ORGANIZACE.

DĚKUJEME MĚSTU HRADEC KRÁLOVÉ 

A KRÁLOVÉHRADECKÉMU KRAJI 

zejména 

Mgr. Nadě Štěrbové, 

PhDr. Marku Šimůnkovi,  

Mgr. Světluši Kotrčové 

a Mgr. Jiřímu Kotalovi 

za podporu našich sociálních, 

preventivních a návazných služeb.
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líbí se vám, co děláme? pokud považujete naši práci za  

důležitou, podpořte nás způsobem, který vám vyhovuje:

Jednorázovým finančním příspěvkem nebo  

trvalým příkazem na činnost organizace nebo na rozvoj 

jednotlivých programů a služeb - účet u raiffeisenbank č. ú.: 

1919191919/5500. 

na www.prostorpro.cz si můžete bankovní účet prohlédnout  

a zkontrolovat váš příspěvek.

Dobrovolnou prací jako organizační pomoc na veřejných 

akcích, při distribuci letáčků a plakátů. uvítáme i vaše nápady, 

jak nám můžete pomoci. kontaktujte nás na info@prostorpro.cz.

koncept: helena kožíšková a david petr 

design: martin mařák, rill.cz 

text: tým prostor pro 

korektury: klára barešová 

foto: archív prostor pro, pavel tůma – benefiční večer v 

divadle drak (www.paveltuma.cz) 

tisk: garamon s.r.o. 

©2011/ prostor pro, o. s.

VIDÍTE SMYSL

V NAšÍ PRÁCI?

PODPOŘTE NÁS!

PROSTOR PRO tvoří důležitou součást  

sítě sociálních služeb v Hradci Králové.  

Velmi si vážím kvalitní práce a osobního 

nasazení kolegů z PROSTOR PRO,  

kteří spoluvytvářejí dobré jméno Hradce Krá-

lové coby města přátelského rodině. 

PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu 

města Hradec Králové a ředitel úřadu 

pro grantovou politiku města



Výjimečné poděkování nyní patří našim hlavním partnerům

V roce 2011 děkujeme institucím a nadacím za finanční dotace

Zvláštní poděkování teď patří našim významným partnerům a dárcům

Naše výroční zpráva vznikla za finanční podpory našich donátorů a podpory tiskárny GARAMON a RILL.CZ.

Nadace 
Vodafone 
Česká republika

PROSTOR PRO, o. s.
Čajkovského 1861

500 09 Hradec Králové

telefon: 495 262 202
e-mail: info@prostorpro.cz

www.prostorpro.cz


