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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

i nadšením. Dokáží skloubit profesionalitu a lidský přístup
a tím činí svoji práci jedinečnou.

po roce opět dostáváte do rukou výroční zprávu občanského sdružení PROSTOR PRO. Jsme velmi potěšeni, že nám

Radě sdružení děkujeme za intenzivní a inspirativní spolu-

zachováváte přízeň a my se s vámi můžeme podělit o vše,

práci po celý rok.

co se nám v uplynulém roce podařilo.
Máme za sebou rok, který byl naplněn intenzivní prací

Vážení partneři, příznivci, přátelé, velké díky patří rovněž

ve prospěch našich klientů. Výraznou měrou jsme se za-

Vám za Vaši dosavadní přízeň a podporu naší práce

měřili na posilování a rozvoj spolupráce s našimi partnery,

jakoukoli formou. I díky Vám se nám daří poskytovat kvalitní

kolegy a odborníky v oblasti sociálních a preventivních slu-

služby těm, kteří je potřebují.

žeb s dětmi a s mládeží. Velký posun jsme v tomto roce
zaznamenali především v oblasti spolupráce se školami

V Hradci Králové 20. června 2012

na území Královéhradeckého kraje.
I v tomto roce nastaly změny. Koncem roku ohlásila stávající
ředitelka odchod na mateřskou dovolenou, v této souvislosti
dochází k rozdělení pozic ředitelky a předsedkyně.
Naše poděkování patří na tomto místě všem našim kolegům

Mgr. Marie Vrzáková

Mgr. Helena Kožíšková

ředitelka PROSTOR PRO, o. s.

předsedkyně PROSTOR PRO, o. s.

z PROSTOR PRO. Svoji práci odvádějí s velkým nasazením
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KDO JSME
ÚPLNÝ NÁZEV

SOCIÁLNÍ A PREVENTIVNÍ SLUŽBY

DALŠÍ PROGRAMY

AKCE PRO VEŘEJNOST

PROSTOR PRO, o. s.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Rodinné centrum POHODA

Zážitkový LABYRINT LAN

KLÍDEK – Klub pro mládež

Odborné praxe a stáže

DEN V KLÍDKU

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Multifunkční hřiště PLÁCEK

Pouliční GRAFFITI STREET JAM

PRÁVNÍ FORMA

KLÍDEK – Dětský klub

Pohodové MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU

Terénní program STREET

Multižánrový KLÍDEK FEST

OFICIÁLNÍ ADRESA

Preventivní programy SPIRÁLA

Alternativní kultura

Probační a resocializační program

Beneﬁční večer v Divadle Drak

Čajkovského 1861

PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

občanské sdružení

500 09 Hradec Králové

IČO
701 555 77

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

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Fio banka, a. s.
2000154498/2010,
Raiffeisenbank, a. s.

Práce v PROSTOR PRO mi přináší
Jsem ráda, že mi organizace dala tu možnost patřit k lidem,

profesní růst v oblasti práce s dětmi

kteří mají svoji práci rádi. A důvody, proč ji mám ráda: skvělý

a mládeží. Na pozadí běžných pracovních

pracovní tým, smysluplná práce s klienty, zodpovědný přístup

úkonů v přímé práci s touto skupinou

a smysl pro humor. Rok 2011 byl pro mě náročný a plný změn.

se člověk učí adekvátně a přiměřeně reago-

Probíhala inspekce sociálních služeb, měnili se kolegové v týmu,

vat. Rok 2011 hodnotím pro sebe jako

přišlo mnoho nových klientů, přesto jsme to všechno úspěšně

přelomový. Vnímám obrovský skok

zvládli a skočili jsme s optimismem do dalšího roku.
Gabriela Lepková,
NZDM KLÍDEK – Dětský klub

z komerční oblasti do neziskové sféry.
Lukáš Tříska,
NZDM KLÍDEK – Dětský klub

1919191919/5500
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KDO JSME A PROČ ZDE JSME
Jsme občanské sdružení PROSTOR PRO
z Hradce Králové. Jsme lidé se zodpovědným přístupem nabízející tvůrčí prostor pro
rozvoj osobních schopností, dovedností

NAŠE HODNOTY

Profesionalita

Hodnoty, na nichž je založena naše práce:

Tým sestavujeme tak, aby jeho složení odpo-

Být uznávaným poskytovatelem kvalitních

vídalo profesionální organizaci a splňovalo

služeb zejména pro děti, mládež a rodiny

nároky vyplývající z legislativních norem,

v regionu. Rozvíjet a vytvářet nové služby.

a mezilidských vztahů. Poskytujeme pomoc

Zodpovědnost

a podporu při hledání cest z obtížných

Jsme zodpovědní sami k sobě i k druhým;

životních situací a vytváříme příležitosti

přijímáme svou míru odpovědnosti a oče-

pro změnu.

káváme ji také od druhých; chováme se

propojujeme odbornost a lidský přístup.
Být podporou druhým organizacím i jedA naši práci máme rádi.

Poskytujeme sociální, preventivní a další
služby a pořádáme zajímavé akce pro
veřejnost.

PRO KOHO ZDE JSME
S našimi programy jsme tu pro děti, mladé lidi a rodiny. Jsme tu pro žáky, studenty

mohli spolehnout.

Mám radost z tvůrčí práce,
uvědomuji si smysluplnost naší práce –

Respekt

to co děláme, je velmi dobré (jsme profi,

Vycházíme ze vzájemného uznání a pocho-

umíme to, co děláme) a zároveň je to

pení, respektujeme hranice druhých a sro-

potřebné. Mohu sdílet s lidmi z oboru

zumitelně formujeme hranice našich služeb

naše radosti i starosti, úspěchy i nezda-

i osobní hranice.

ry. Loňský pracovní rok byl velmi intenzivní a přínosný: přišli mezi nás noví,

i pro školy. S našimi akcemi jsme tu pro

Otevřenost

veřejnost. Pomáháme především dětem

Jsme otevřeni novým věcem, jsme otevřeni

a inspirace, které posouváme dál

a mladým lidem v obtížných životních

spolupráci, jednáme na rovinu, transparent-

(do podoby projektů, koncepcí služeb).

situacích.

ně; zejména v jednání s klienty je pro nás

To vše je spojeno chutí

důležitá upřímnost a opravdovost.

notlivcům pracujícím s obdobnou cílovou
skupinou nebo v obdobné oblasti.

takovým způsobem, aby se na nás druzí

CO DĚLÁME

NAŠE CÍLE

zajímaví kolegové. Máme nové nápady

Být organizací, která je stabilní a zároveň dostatečně ﬂexibilní v procesech řízení.
Důraz klademe na zajištění a řízení ﬁnančních zdrojů.
Být důležitým partnerem pro regionální
instituce, ﬁrmy a veřejnost.
Mít dobré jméno na trhu práce a pečovat o něj.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají
naplňovat poslání a cíle naší organizace.

do společné práce.
Marie Vrzáková,
ředitelka
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WHO WE ARE AND WHY WE ARE HERE
We are a non-proﬁt organization PROSTOR
PRO from the city of Hradec Králové.
We are people who responsibly offer creative space for the development of personal

OUR VALUES

Professionalism

Values on which our work is based:

The team is put together so that its composi-

To provide high-quality services especially

tion corresponds to a professional organi-

for children, youth and families in the region.

abilities, skills and interpersonal relation-

Responsibility

ships. We provide help and support in dif-

We are responsible to ourselves and

ﬁcult life situations and create possibilities

to the others. We accept own responsibil-

for change.

ity and we expect the same from others.
We behave in such a way that others can

WHAT WE DO
We provide social, preventive and other

rely on us.

services and we organize events for the

Respect

public.

We have respect for ourselves and for others. We set appropriate boundaries which

WHO WE ARE HERE FOR
Our programs are targeted on children,
youth and families. We are here for pupils,

respect the limits of individual and the services we provide.

students and schools. Events are organized

Openness

for the public. Especially we help children

We are open to new ideas, we are open

and youth in difﬁcult life situations.

to cooperation. We act frankly and transparently. Honesty and sincerity are important to us especially in dealing with clients.

OUR GOALS

zation meeting the requirements resulting
from legislative rules. We connect profes-

To develop and create new services.

sionalism and human approach.
To support other organizations and indiAnd we love our work.

viduals working with similar target group
or in similar areas.

I am happy for the creative work
we have done. I see that our work
is meaningful. The things we do are
good (we are professional, we know
the field in which we work) and needed.
I can share joy and difficulties, successes
and failures with other people. Last
year was very intensive and beneficial:
some interesting new people joined the
organization. We have new ideas and
inspiration that move us forward (in the
form of projects and service concepts).
That all correspondents to the desire
to keep working together.

To be an organization that is as well stable as ﬂexible in management processes.
We put emphasis especially on fundraising
and ﬁnancial management.
To be an important partner for regional
institutions, businesses and the public.
To have a good reputation in the labor
market.

Thanks to all who help us fulfill our
mission and goals of the organization.

Marie Vrzáková,
director
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HISTORIE
2000

2005 - 2007

2010

2011

Sdružení bylo založeno 1. února 2000.

V září 2005 jsme otevřeli Mateřský klub

V roce 2010 jsme rozšířili Preventiv-

NZDM KLÍDEK – Dětský klub prošel úspěš-

Záměrem zakladatele bylo propojit řemesl-

POHODA pro maminky na mateřské

ní programy SPIRÁLA v Hradci Králové

ně inspekcí kvality sociálních služeb. Posí-

nou a neziskovou sféru. Organizace pořá-

dovolené. Na jaře 2006 jsme začali

a v Probačním a resocializačním programu

lili jsme působnost Preventivních programů

dala jednorázové akce a současně vznikla

s Terénním programem STREET poskyto-

PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN jsme zrealizovali

SPIRÁLA na území Královéhradeckého kra-

myšlenka vytvořit centrum pro děti.

vat služby mladým lidem přímo na ulici.

dva tříměsíční běhy. Pro veřejnost, dárce

je. Rozšířili jsme služby mateřského centra

V roce 2007 jsme vedle pravidelných

a příznivce jsme připravili první beneﬁční

a přejmenovali jsme jej na Rodinné centrum

veřejných akcí LABYRINT LAN, KLÍDEK FEST

večer v Divadle Drak s aukcí uměleckých

POHODA. Naši zaměstnanci se aktivně

a MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU nabídli

předmětů.

zúčastnili tří odborných konferencí a dva

2003 - 2004
V červnu jsme otevřeli Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK. Z řemeslné
sféry jsme odstoupili, přejmenovali se na

veřejnosti GRAFFITI STREET JAM.

zaměstnanci se stali odbornými konzultanty
pro Královéhradecký kraj. Jsme dodavate-

občanské sdružení PROSTOR PRO a zvo-

2008 - 2009

lili nového předsedu. Soustředili jsme se na

Na podzim 2008 jsme otevřeli Multifunkční

nejnáročnější rok, který jsem v organiza-

realizaci sociálních programů a na akce

hřiště PLÁCEK a přijali jsme výkonnou ředi-

ci strávila, a to díky kombinaci pozic,

pro veřejnost.

telku. Na jaře 2009 jsme pro naše partne-

jež jsem zastávala. A co mi práce

ry, dárce, příznivce, zaměstnance a klien-

projektech. V říjnu 2011 jsme založili orga-

v PROSTOR PRO přináší? Velmi

nizaci Lávka, o.p.s., a to za účelem sociál-

ty uspořádali VÍTÁNÍ JARA NA PLÁCKU.

Když se nudím, tak jdu do Klídku.

Na konci roku 2009 jsme pilotně zahájili

Je tam sranda a mám tam kamarády.

Preventivní programy SPIRÁLA a uskutečnili

A taky mám všechny lidi, co jsou

přípravnou fázi Probačního a resocializač-

v Klídku ráda. Pomáhají mi, když potřebuju pomoc. Klídek je pro mě moc důležitý. Klídek je můj druhý domov.
Dívka, 12 let

ního programu PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN.

Uplynulý rok 2011 hodnotím jako

náročnou, zajímavou a kreativní práci,

li dvou zakázek v individuálním projektu
Služby prevence v Královéhradeckém kraji, partnerem v projektu Univerzity Hradec
Králové a partnerem ve dvou vzdělávacích

ního podnikání.

ve které se můžu podílet na utváření
a realizaci preventivních služeb v našem
regionu.
Zdena Lejsková,
vedoucí preventivních programů
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CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2012
V roce 2012 se zaměříme na kvalitu a efek-

tiﬁkaci dlouhodobého programu primární

Na našich akreditovaných pracovištích

Pod hlavičkou Lávka, o.p.s. zahájíme so-

tivitu našich služeb s ohledem na potřeby

prevence uživání návykových látek.

NZDM KLÍDEK a Terénní program STREET

ciální podnikání - koncem roku otevřeme

budou probíhat praxe studentů Ústavu soci-

na Gočárově třídě v Hradci Králové restau-

álních studií Univerzity Hradec Králové.

raci zaměřenou na zdravou výživu.

našich klientů a priority zadavatelů služeb.
Rozšíříme

činnost

Rodinného

centra

Spolupráci se školami na území Králové-

POHODA. Naše služby budeme cílit

hradeckého kraje zaměříme na komplexní

na celou rodinu, součástí budou i aktivity

V rámci projektu „SQSS v praxi II.“ bude

a dlouhodobou práci se třídou, budeme

pro seniory.

probíhat komplexní vzdělávání a konzulta-

pracovat s žáky i pedagogy. Koncem roku

ce zaměřené na řízení a zvyšování kvality

podáme dle platné legislativy žádost o cer-

v sociálních službách.
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LIDÉ V NAŠEM
SDRUŽENÍ

ZAMĚSTNANCI
V NAŠEM SDRUŽENÍ

PŘEDSEDA
A PŘEDSEDKYNĚ SDRUŽENÍ

ŘEDITELKA ORGANIZACE

ASISTENTKA

Mgr. Helena Kožíšková

Jitka Prokšíková (do 5/2011)

TÝM NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ KLÍDEK

Dana Zemanská (5 - 11/2011)

Bc. Simona Zatloukalová

Adéla Břeštovská (od 12/2011)

Bc. Barbora Augustová

David Petr (do 1/2011)
Mgr. Helena Kožíšková od (2/2011)

FINANČNÍ MANAŽER

RADA SDRUŽENÍ

Bc. Petr Bartoníček

Ing. Alena Kopicová
Ing. Pavel Lipovský (od 11/2011)

MANAŽERKA
ODBORNÝCH PROGRAMŮ

Mgr. Helena Němečková

Mgr. Marie Vrzáková

Mgr. Helena Kožíšková

David Petr
Martin Sebastian Špička (do 6/2011)
Ing. Michaela Špinová
Bc. Simona Zatloukalová

ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Milena Altmannová, DiS., Dita Balcarová,
Mgr. Zdena Lejsková, DiS., Mgr. Michal
Klapal, Ing. Alena Kopicová, Mgr. Helena
Kožíšková, Ing. Pavel Lipovský, Mgr. Helena
Němečková, David Petr, Jana Škrobáková,
Martin Sebastian Špička, Ing. Michaela
Špinová, Bc. Simona Zatloukalová, PaedDr.
Monika Žumárová, Ph.D.

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA
A FUNDRAISERKA

Bc. Klára Dernerová

KOORDINÁTORKA NÍZKOPRAHOVÉHO
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ KLÍDEK
Bc. Simona Zatloukalová

KOORDINÁTORKA
TERÉNNÍHO PROGRAMU STREET

Mgr. Michal Klapal
Bc. Simona Lehká
Mgr. Zdena Lejsková, DiS.
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
Mgr. Eva Pospíšilová
Mgr. Lukáš Tříska

Mgr. Kateřina Hybnerová (do 2/2011)

TÝM TERÉNNÍHO PROGRAMU STREET

Ing. Zuzana Zatloukalová

Bc. Eliška Suchánková, DiS. (od 5/2011)

Mgr. Kateřina Hybnerová

FIREMNÍ FUNDRAISER,
PRACOVNÍK PUBLIC RELATIONS,
VEDOUCÍ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

KOORDINÁTORKA PREVENTIVNÍCH
PROGRAMŮ SPIRÁLA

Martin Beneš

Mgr. Zdena Lejsková, DiS.

KOORDINÁTOŘI VEŘEJNÝCH AKCÍ

KOORDINÁTORKA
RODINNÉHO CENTRA POHODA

Dita Balcarová

Dita Balcarová

Bc. Simona Zatloukalová

Bc. Eliška Suchánková, DiS.

David Petr

Mgr. Klára Blažková

David Petr
Bc. Eliška Suchánková, DiS.

8

EXTERNÍ ODBORNÍ
SPOLUPRACOVNÍCI/LEKTOŘI
(PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN,
PREVENTIVNÍ PROGRAMY SPIRÁLA)

PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ KLÍDEK, TERÉNNÍ
PROGRAM STREET)

Mgr. Agáta Havlíková

Martina Beranová

Mgr. Michal Klapal

Jakub Havlíček

Bc. Gabriela Kopecká

Mgr. Zuzana Radoňová

Simona Kučerová

Martina Rybová

Mgr. Zdena Lejsková, DiS.

Barbora Sommerová

Bc. Gabriela Lepková, DiS.

Ivana Velčovská, DiS.

Mgr. Marián Levínský

Práce v PROSTOR PRO je pro mne nejen

Petr Mifek

obživou, ale i možností seberealizace, kontaktu se

Mgr. Helena Němečková

zajímavými lidmi a místem, kde se mohu profesně

Marcel Papp
PhDr. Karla Rebeková
Mgr. Jaromír Rémiš
Mgr. Lukáš Tříska
Milan Žalud

Zuzana Balcarová, Nadja Barka, Martina
Bartoková, Martin Beneš, Martina Beranová, Klára Blažková, Zdeňka Bohatá, Martina Boubínová, Kamil Bouček, Barbora
Celá, Dora Dernerová, Jiří Dvořák, Vanda
Faltýnková, Marek Haltuf, Zuzana Hametová, Iveta Hánělová, Petra Hejtmánková,
Zdeňka Hochmanová, Jan Holman, Lenka
Hornychová, Jan Kašpar, Lucie Klapalová, Lenka Klímová, Aneta Kohoutová, Jan
Kolář, Gabriela Kopecká, Jakub Kubišta,

Bc. Adéla Linhartová
Mgr. Jiří Maléř

DOBROVOLNÍCI

Blanka Kupsová, Gabriela Letowská, Ilona
Machová, Jaroslav Mateasko, Petr Martinovský, Jana Němečková, Barbora Nosková, Šimon Levitner, Pavel Lipovský, Lenka

rozvíjet. Svůj první rok v organizaci hodnotím

Pácalová, Simona Paulíková, Edita Petráň-

jako velmi zdařilý. Podařilo se ustálit pracovní tým

ková, Sabina Petrová, Pavel Plachý, Mar-

v NZDM, který byl rovněž oceněn Časovanou bo-

tina Ptáčková, Lenka Rázková, Michaela

tou. Mimo jiné jsme uvedli v život preventivní dny

Ryznarová, Martina Schovánková, Pavlína

pro klienty NZDM a začali efektivně komunikovat

Slepičková, Jan Suchánek, Šimon Svobo-

s klienty na Facebooku.

Děkujeme dobrovolníkům ze společnosti

ČSOB Pojišťovna Pardubice:
Iva Hodáňová, Ing. Jiří Muška, Klára
Osinková, Romana Osinková, Ing. Šárka
Řezníčková,

Ing.

Hana

Schejbalová,

Lucie Trojanová. Podíleli se na důkladném
úklidu klubů, malování radiátorů a domalování chodby. Odpracovali u nás celkem
56 hodin.
Děkujeme dobrovolníkům ze společnosti

Vodafone CZ za dobrovolnický den v programu Den pro neziskovku:

František

Hurych, Radim Kožíšek, Eduard Kučera,
Ladislav Mareček, Jan Vrzáň, Michal
Zelinka. Podíleli se na rekonstrukci kuchyňky
a vybudování a rekonstrukci archivu.
Odpracovali u nás celkem 48 hodin.

da, Lucie Ševců, Jana Tobiášková, Vendula
Topinková, Lucie Raba Vosmíková.

Eva Pospíšilová,
NZDM KLÍDEK – Klub pro mládež
9

VEDENÍ ORGANIZACE 2012

ADMINISTRATIVA 2012

PROGRAMY A SLUŽBY - DALŠÍ DŮLEŽITÍ PRACOVNÍCI 2012

Mgr. Marie Vrzáková

Adéla Břeštovská

Bc. Simona Lehká

Ředitelka organizace

Asistentka ředitelky

Sociální pracovnice
NZDM KLÍDEK - Klub pro mládež

PROGRAMY A SLUŽBY - VEDOUCÍ A KOORDINÁTOŘI 2012

Bc. Petr Bartoníček

Bc. Simona Zatloukalová

Mgr. Eva Pospíšilová

Finanční manažer

Vedoucí nízkoprahových programů

Sociální pracovnice

a koordinátorka pro odborné praxe

NZDM KLÍDEK - Klub pro mládež

a stáže

FUNDRAISING A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ 2012

Ing. Zuzana Zatloukalová

Mgr. Zdena Lejsková, DiS

Bc. Gabriela Lepková, DiS.

Projektová manažerka

Vedoucí preventivních programů

Sociální pracovnice

a fundraiserka

NZDM KLÍDEK - Dětský klub
a odborná lektorka
Preventivních programů SPIRÁLA

David Petr

Mgr. Helena Kožíšková

Mgr. Lukáš Tříska

Firemní fundraiser

Koordinátorka Probačního programu

Sociální pracovník

a pracovník public relations

PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

NZDM KLÍDEK - Dětský klub
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PROGRAMY A SLUŽBY - DALŠÍ DŮLEŽITÍ PRACOVNÍCI 2012

RADA SDRUŽENÍ 2012

Bc. Eliška Suchánková, DiS.

Mgr. Helena Kožíšková

David Petr

Sociální pracovnice

Předsedkyně Rady sdružení

Člen Rady sdružení

Bc. Pavla Nováková

Ing. Alena Kopicová

Ing. Michaela Špinová

Sociální pracovnice

Členka Rady sdružení

Členka Rady sdružení

Petra Popelková

Ing. Pavel Lipovský

Bc. Simona Zatloukalová

Pracovnice

Člen Rady sdružení

Členka Rady sdružení

Terénního programu STREET

Terénního programu STREET

Preventivních programů SPIRÁLA

Dita Balcarová

Mgr. Helena Němečková

Pracovnice

Členka Rady sdružení

Rodinného centra POHODA

V PROSTOR PRO jsou fajn lidi,
kteří dělají smysluplnou práci!
Pavel Lipovský,
člen Rady sdružení
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KLÍDEK - KLUB PRO MLÁDEŽ
PROGRAM REALIZOVALY

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011

Mgr. Marie Vrzáková

Během první poloviny roku se nám promě-

V KLÍDKU. V polovině roku jsme pro naše

Bc. Simona Zatloukalová

nil pracovní tým. Úspěšně jsme zaškolili

klienty

Bc. Barbora Augustová

nové pracovnice. Od června jsme pořá-

Sociální pracovnice se vzdělávaly v oblas-

Bc. Klára Dernerová

dali pravidelné preventivní dny na různá

ti individuálního plánování, v komunikaci

Bc. Simona Lehká

témata (např. prázdninová rizika, posky-

s klienty a kontaktní práci, v krizové inter-

Mgr. Zdena Lejsková, DiS.

tování první pomoci, kriminalita a trestní

venci, poskytování první pomoci a zúčastni-

Mgr. Eva Pospíšilová

zodpovědnost). Celkem jsme uspořádali

ly se 2 konferencí.

21 akcí a poprvé se konala akce DEN
zprovoznili

facebookový

proﬁl.

V NZDM KLÍDEK – Klub pro mládež nabízíme dětem a mladým lidem ohroženým sociálně nežádoucími jevy bezpečný prostor,
kde mohou trávit volný čas a doprovázíme
je obdobím dětství a dospívaní. Prostřednictvím sociálních služeb jim poskytujeme
pomoc a podporu v obtížných životních
situacích.
Jsme tu především pro děti a mládež ve
věku 14 – 20 let, které jsou ve vyšší míře
ohroženy sociálně nežádoucími jevy nebo
se nacházejí v obtížné životní situaci.
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STATISTIKY
NZMD KLÍDEK - KLUB PRO MLÁDEŽ
Tým KLÍDKU a jeho koordinátorka získali čestná uznání v nominacích na Výroční
cenu České asociace streetwork Časovaná
bota v kategoriích tým roku a osobnost roku

Dívky:

54

Chlapci:

134

Celkem:

188

2011.

AKCE
30. 3. Florbalový turnaj v Jaroměři
29. 4. Čarodějnická akce s táborákem
16. 5. KRAV MAGA workshop sebeobrany
1. 6. Fotbalový turnaj Jaroměř

Dává mi možnost být sám sebou
a naplno se realizovat.

Pomoc při uplatňování
práv a oprávněných zájmů:
Sociálně terapeutické činnosti:

24. 6. Preventivní den: První pomoc, Prázdninová rizika
225
1084

Chlapec, 17 let
Výchovné, vzdělávací

PLÁNUJEME V ROCE 2012
Sloučit službu NZDM KLÍDEK – Klub

a aktivizační činnosti:
Zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím:

2004

s klienty a v oblasti kvalitního řízení sociální

4

Fakultativní činnosti:

2263

Celkem:

5580

25. 8. Preventivní den: Zdravá strava
26. 8. Koupání na Stříbrňáku
19. 9. Preventivní den: Den otevřených očí s exkurzí do Tyﬂoservisu
13. 10. – 22. 12. Workshop: Výroba panenek pro UNICEF
15. 10. DEN V KLÍDKU – workshopy, divadlo, koncerty
18. 10. Preventivní den: Reklama a konzum

služby.

25. 10. – 26. 10. Noc v KLÍDKU se zážitkovou noční hrou
2. 11. – 4. 11. Workshop: Halloweenské dýně

Posílit formu nízkoprahové práce s cílovou skupinou dětí a mládeže v okolí HK.

18. 8. Výlet do lomu v Hořicích s lezením na skálu

12. – 16. 9. Nejen ﬁlmový UFO týden

pro mládež s Terénním programem STREET.
Rozvíjet své dovednosti v oblasti práce

27. 6. – 29. 6. Sportovní turnaje na PLÁCKU

KLÍDEK je pro mě důležitý v tom,

24. 11. Preventivní den: Kriminalita a trestní zodpovědnost

Zpestřit nabídku volnočasových aktivit.

že sdružuje všechny moje kamarády

25. 11. Lezecká stěna HK

Připravit se na hodnocení kvality České

z okolí a pomáhá mi dělat důležitá

12. 12. – 13. 12. Předvánoční turnaje

asociace streetwork.

životní rozhodnutí.
Chlapec, 18 let

15. 12. Ignorujeme Vánoce (tropický den v zimě)
20. 12. Vánoce jsou tady (nepečené cukroví)
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KLÍDEK - DĚTSKÝ KLUB
PROGRAM REALIZOVALI

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011

s otevřenou skupinou dětí. Od června jsme

Mgr. Marie Vrzáková

Na začátku roku jsme absolvovali inspekci

pořádali preventivní dny na různá téma-

Bc. Simona Zatloukalová

kvality sociálních služeb a uspěli jsme na

ta. V polovině roku jsme pro naše klienty

Mgr. Michal Klapal

výbornou. V únoru jsme přijali nového soci-

zprovoznili facebookový proﬁl a vybavili

Bc. Gabriela Lepková, DiS.

álního pracovníka, který se úspěšně zařadil

prostory novým nábytkem. Uspořádali jsme

Mgr. Lukáš Tříska

do našeho týmu. Od března jsme začali

21 akcí a poprvé se konala akce DEN

realizovat nový druh služby – skupinové

V KLÍDKU. Sociální pracovníci se vzdě-

středy, v rámci kterých cíleně pracujeme

lávali v oblasti individuálního plánování,

V NZDM KLÍDEK – Dětský klub nabízíme
dětem a mladým lidem ohroženým sociálně nežádoucími jevy bezpečný prostor,
kde mohou trávit volný čas a doprovázíme
je obdobím dětství a dospívaní. Prostřednictvím sociálních služeb jim poskytujeme
pomoc a podporu v obtížných životních
situacích.
Jsme tu především pro děti ve věku 8 – 14
let, které jsou ve vyšší míře ohroženy sociálně nežádoucími jevy nebo se nacházejí
v obtížné životní situaci.

Mám tu kamarády.
Pomáhá mi, když je mi nejhůře.
Chlapec, 12 let
14

STATISTIKY
NZDM KLÍDEK - DĚTSKÝ KLUB
v komunikaci s klienty a kontaktní práci,
v poskytování první pomoci a zúčastnili
se 2 konferencí. Koordinátorka programu
se vzdělávala především v manažerských

Dívky:

40

Chlapci:

75

Celkem:

115

dovednostech a v květnu absolvovala
výjezd za praxí do Belgie a Holandska
organizovaný Českou asociací streetwork.

AKCE
29. 4.

Čarodějnická akce s táborákem

16. 5.

KRAV MAGA – workshop sebeobrany

18. 5.

Beseda s tvůrci videa Facebook versus realita

21. 6.

Aktivní vystoupení a účast klientů na GRAFFITI STREET JAM
(akce Terénního programu STREET)

Pomoc při uplatňování

238

práv a oprávněných zájmů:

24. 6.

Preventivní den: První pomoc, Prázdninová rizika

27. 6. – 29. 6. Sportovní turnaje na PLÁCKU
Sociálně terapeutické činnosti:

PLÁNUJEME V ROCE 2012
Zrekonstruovat a otevřít nově získané prostory pro potřeby klubu.
Rozvíjet své dovednosti v oblasti práce

Výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti:

450
2503

Zprostředkování kontaktu

s klienty a v oblasti kvalitního řízení sociální

se společenským prostředím:

služby.

Fakultativní činnosti:

49
2754

Zaměřit se na nové volnočasové aktivity.
Připravit se na hodnocení kvality České
asociace streetwork.

18. 8.

Výlet do lomu v Hořicích s lezením na skálu

25. 8.

Preventivní den: Zdravá strava

26. 8.

Koupání na Stříbrňáku

12. – 16. 9. Nejen ﬁlmový UFO týden
19. 9.

Preventivní den: Svět nevidomých

13. 10. – 22. 12. Workshop: Výroba panenek pro UNICEF
15. 10. DEN V KLÍDKU – workshopy, divadlo, koncerty

Základní poradenství:
Celkem:

5
5999

18. 10. Preventivní den: Reklama a konzum
25. 10. – 26. 10. Noc v KLÍDKU se zážitkovou noční hrou
2. 11. – 4. 11. Workshop: Halloweenské dýně
24. 11. Preventivní den: Kriminalita a trestní zodpovědnost

Pomáhá mi, že můžu kdykoli přijít třeba s úkolem, s čím si nevím
rady. Důležitý je v tom, že kdyby nebyl, tak bych neměla kam chodit,
tloustla bych u počítače. Jsem ráda, že tu je!!!
Dívka, 12 let

25. 11. Lezecká stěna HK
12. 12. – 13. 12. Předvánoční turnaje
15. 12. Ignorujeme Vánoce (tropický den v zimě)
20. 12. Vánoce jsou tady (nepečené cukroví)
15

TERÉNNÍ PROGRAM
STREET
PROGRAM REALIZOVALI

kteří mají možnost se na nás zde obrátit.

se stávajícími klienty. Zvýšili jsme věk cílo-

cílili větší efektivnosti služby. Zaměřili jsme

Mgr. Marie Vrzáková

vé skupiny z 12 – 21 let na 15 – 24 let

se více na lokality ve středu města – Šim-

Mgr. Kateřina Hybnerová

a změnili provozní dobu Terénního progra-

kovy sady a vlakové a autobusové nádra-

V červnu se nám podařilo uskutečnit již pátý

Bc. Eliška Suchánková, DiS.

mu s ohledem na roční období - v zimě

ží, kde jsme navázali intenzivní kontakt

ročník úspěšné akce GRAFFITI STREET JAM

Martin Beneš

jsme zkrátili náš pohyb v ulicích a o to víc

s novými klienty. Začali jsme spolupra-

a v návaznosti na ni zrealizovat Putovní

Mgr. Klára Blažková

jsme s klienty komunikovali na sociální síťi

covat s Domovem mládeže a internátem

výstavu grafﬁti na akci LABYRINT LAN 11

Facebook. V letním období došlo naopak

v Hradecké ulici, v jehož prostorách jsme

a dále na dvou školách – ZŠ Habrmanova

k prodloužení práce venku. Tím jsme do-

později zřídili i kontaktní místo pro klienty,

a SOŠ a SOU Hradební.

V Terénním programu STREET poskytujeme
sociální služby a volnočasové aktivity mladým lidem z Hradce Králové ve věku od

Terénní program STREET

15 do 24 let, kteří jsou ohroženi negativní-

mi velmi pomohl v rozvoji mých tanečních

mi jevy, ocitli se v nepříznivé životní situaci

kroků, jelikož sehnal pro mě a mé přátele

nebo žijí rizikovým způsobem života.

prostor na trénování, a pomohl mi zlepšit

Pomoc a podporu těmto mladým lidem nabízíme přímo v jejich přirozeném prostředí,

fyzické i psychické schopnosti.
Chlapec, 15 let

kde tráví většinu svého volného času – na
ulicích, v parcích, hernách, na nádražích.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011
V tomto roce se kompletně obměnil tým terénních pracovníků. Přesto se nám podařilo
zachovat kontinuitu služby a udržet kontakt
16

STATISTIKY
TERÉNNÍ PROGRAM STREET
PLÁNUJEME V ROCE 2012
Zrealizovat preventivní aktivity ve spolupracujících institucích, především na internátech.

Dívky:

88

Chlapci:

93

Celkem:

181

Zvyšovat kvalitu procesu individuálního
plánování s klienty.
Sloučit Terénní program STREET a NZDM
KLÍDEK – Klub pro mládež.
Navázat spolupráci s dalšími internáty

Zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím:
Pomoc při uplatňování práv
a oprávněných zájmů

v Hradci Králové.
Připravit se na hodnocení kvality České

Základní poradenství:

875

251
1

asociace streetwork.
Volnočasové aktivity

Je maximálně důležitý z důvodu

Celkem:

37
1164

pokecíku, pomoci a aktivitám,
které nabízí.
Chlapec, 17 let

Práce v PROSTOR PRO pro mě znamená možnost pracovat po boku
kolegů, kteří dělají vše naplno a jsou pro mě inspirací. Můžu se tu se stále
rozvíjet a dělat smysluplnou práci. Rok 2011 byl, vzhledem k mému

AKCE
21. 6.

GRAFFITI STREET JAM 5

10. – 11. 9.

Putovní výstava grafﬁti na akci LABYRINT LAN 11

13. 9.

Grilovačka pro klienty v Šimkových sadech

7. 11.

Putovní výstava na ZŠ Habrmanova, SOŠ a SOU Hradební

nástupu do organizace, velmi náročný, spojený se spoustou nových zkušeností.
Eliška Suchánková, Terénní program STREET
17

PREVENTIVNÍ PROGRAMY
SPIRÁLA
PROGRAM REALIZOVALI

propojenou koncepci nabídky služeb pro

ventivní programy i pro další cílové skupiny

Díky kvalitě poskytovaných služeb jsme zís-

Mgr. Marie Vrzáková

školy a školská zařízení v oblasti preven-

(studenti středních škol, středních odborných

kali podporu od Magistrátu města Hradec

Mgr. Zdena Lejsková, DiS.

ce rizikového chování žáků i studentů. Stali

učilišť, odborných učilišť a školských zaříze-

Králové a Královéhradeckého kraje i pro

a externí lektoři

jsme se jedním ze tří největších poskytovate-

ní). Zahájili jsme poskytování poradenského

další rok. V roce 2011 jsme se též zapojili

lů těchto služeb v našem kraji. V uplynulém

servisu pro pedagogy a realizaci projektu

do odborné obce a stali se plnohodnot-

V Preventivních programech SPIRÁLA rea-

roce jsme rozšířili tým lektorů preventivních

Pohodová třída (ﬁnancovaný z charitativní-

nými členy různých odborných skupin za-

lizujeme preventivní programy ve školách

programů, začali realizovat primárně pre-

ho projektu CharityMints).

bývajících se prevencí rizikového chování

a školských zařízeních v Královéhradeckém
kraji. Nabízíme radu, pomoc a konzultace
pedagogům, žákům a studentům i jejich
rodinným příslušníkům v oblasti projevů
rizikového chování. Se žáky a studenty
v rámci preventivních programů spolupracujeme interaktivní formou, využíváme metody
zážitkové pedagogiky, socioterapeutické
techniky a další formy práce podporující
aktivní zapojení.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011
V roce 2011 jsme realizaci Preventivních
programů SPIRÁLA rozšířili do celého Královéhradeckého kraje. Vytvořili jsme ucelenou

18

STATISTIKY
PREVENTIVNÍ PROGRAMY SPIRÁLA
a kriminalitou dětí a mládeže (např. Komunitní plánování města Hradce Králové, Systému
včasné intervence Tým pro mládež atd.).

PLÁNUJEME V ROCE 2012
Posílit realizační tým Preventivních programů SPIRÁLA o další lektory.

Preventivní programy SPIRÁLA absolvovalo

a marihuany, diskriminační chování zahr-

548 žáků a studentů v Královéhradeckém

nující prevenci rasismu, výchovu k toleranci

kraji, z toho 431 žáků a studentů z okresu

a respektu k ostatním lidem. Provádíme

Hradec Králové. Oproti roku 2010, kdy

intervence v rizikových třídních kolektivech,

jsme realizovali hlavně interaktivní seminá-

kde nejčastěji řešíme vztahové problé-

ře, došlo k navýšení počtu kontaktů s jed-

my, nerespektování sociálních, morálních

notlivými žáky a studenty. Ve statistikách

a školních norem.

se tak promítl větší důraz na dlouhodobost
Počet

Okres HK

Královéhradecký
kraj

ve speciﬁckých tematických programech.

Žáků, studentů

431

548

nastavit bližší spolupráci s pedagogy,

V roce 2011 jsme zrealizovali 11 dlou-

Kontaktů

643

842

a to hlavně třídními učiteli.

hodobých programů primární prevence,

Realizací

42

66

Tříd

21

28

Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb

programů, komplexní a kontinuální práci

(podat žádost o certiﬁkaci programů pri-

s klienty, a na prevenci rizikového chování

mární prevence užívání návykových látek),

Posílit působení Preventivních programů
SPIRÁLA v Královéhradeckém kraji.

12 speciﬁckých tematických preventivních
programů, 3 interaktivní semináře a 1
intervenční program pro rizikové třídní ko-

Žáci si uvědomili své jednání, mohli
říci své názory nezávislým osobám, vyjá-

lektivy. Nejvíce klientů bylo ze základních
škol, menší počet tvořili studenti z gymnázia
a odborného učiliště.

dřit se, ujasnit si tíživé situace a nedorozumění. Líbila se mi vstřícnost lektorů,

Nejčastěji pracujeme s tématy: vztahy, kte-

aktivita, pozitivní ladění a vedení rozho-

ré zahrnují i problematiku šikany, kyberši-

vorů, dobré komunikační vyjadřování,

kany, závislostní chování s hlavním zamě-

výstupy návrhy řešení.
Třídní učitelka ZŠ Deštné,
(realizace programu pro rizikové třídní kolektivy)

řením na prevenci kouření, užívání alkoholu

Jsem nadšená tímto programem
i ochotou lektorů věnovat se dětem
a pracovat s nimi v tomto směru.
V dnešní době je to čím dál důležitější.
Díky!
Ředitelka ZŠ Lovčice,
(realizace programu primární prevence)
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PROBAČNÍ A RESOCIALIZAČNÍ PROGRAM
PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN
PROGRAM REALIZOVALI

Program je dlouhodobě zastoupen v krá-

Mgr. Helena Kožíšková

lovéhradeckém Týmu pro mládež. Účinná

Mgr. Agáta Havlíková

a efektivní realizace programu je postavena

a externí lektoři

na úzké spolupráci s Probační a mediační
službou ČR, Oddělením sociálně právní

Program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN je určen

ochrany dětí a mládeže Magistrátu města

mladistvým pachatelům méně závažné trest-

Hradec Králové, Policií ČR i Městskou

né činnosti, která byla spáchána především

policií, Soudem pro mladistvé a státními

z právní neznalosti, kdy si pachatel neuvě-

zástupci.

domoval právní důsledky svého chování
nebo jednání.

Program jsme v letošním roce realizovali
za ﬁnanční podpory Ministerstva spravedl-

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011
Opět jsme realizovali dva tříměsíční běhy,

nosti ČR, Statutárního města Hradec Králové,
Ministerstva vnitra ČR a Královéhradeckého
kraje.

jeden na jaře a druhý na podzim. Program
v roce 2011 úspěšně absolvovalo bezmála 60% účastníků. Klienti hodnotili program

Co užitečného
ses v programu naučil/a?

jako pro sebe přínosný, oceňovali přístup
lektorů, zejména dostatečnou míru pozornosti pro každého z účastníků.

Vím, že brát drogy a krást se nemá!
Uvědomuji si, že žádné trestné
věci se nevyplácí.
Chlapec, 16 let
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STATISTIKY
PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN
PLÁNUJEME V ROCE 2012

Probační a mediační služba ČR, Oddělení

Zrealizovat dva běhy programu v Hradci

sociálně právní ochrany dětí a mládeže)

Králové a to vždy v rozsahu 14 lekcí. Sou-

zahájit pravidelné sledování a vyhodnoco-

částí každého běhu bude návštěva Vazební

vání efektivity programu.

věznice a Dětského diagnostického ústavu.

Funkčně začlenit Probační a resociali-

Systematizovat a ve spolupráci s další-

zační program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

mi institucemi (Okresní státní zastupitelství,

pod Preventivní programy SPIRÁLA.

ROZLOŽENÍ KLIENTŮ PPKD
V ROCE 2011 PODLE VĚKU

Myslíš si, že tento probační program
Ti může pomoci ve Tvém životě?

Nezletilí

32 %

Proč v něm jsi? Co od něj očekáváš?

Mladiství 15 - 18 let

68 %

Ano, může mi pomoci.

Starší 18 let

0%

V tomto probačním programu jsem proto,
že jsem udělala špatnou věc. Očekávám,

Počet běhů
Klientů celkem
prošlo programem
z toho chlapců
z toho dívek
Klientů celkem
absolvovalo úspěšně

2

že se dozvím něco nového.
Dívka, 14 let

22
14
8
13

Myslíš si, že tento probační program
Ti může pomoci ve Tvém životě?
Proč v něm jsi? Co od něj očekáváš?
Ano, může mi pomoci. Jsem v něm

z toho chlapců

8

z toho dívek

5

proto, že vím, co jsem udělala a chci
to napravit. Očekávám zkušenost.
Dívka, 18 let
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RODINNÉ CENTRUM POHODA
PROGRAM REALIZOVALY

PLÁNUJEME V ROCE 2012

Mgr. Helena Kožíšková

Zachovat rozsah dopoledních programů.

Mgr. Agáta Havlíková

Zrealizovat min. 15 tematických akcí,
vč. osvětových přednášek.

Dita Balcarová

Zmapovat zájem o další pravidelné
Rodinné centrum POHODA je otevřeno

i nepravidelné volnočasové aktivity v Mal-

rodičům, prarodičům a dalším rodinným pří-

šovicích.

slušníkům s malými dětmi do 6 let. Naším

Rozšířit aktivity RC POHODA. (Alespoň

hlavním cílem je naučit trávit rodiny s dětmi

V únoru jsme v rámci POHODY zřídili

Od září nese POHODA nový název:

1x týdně zařadit další odpolední aktivitu,

společný čas aktivně a pestře a zároveň

a pod záštitou města Hradec Králové ote-

Rodinné centrum POHODA. Náš pro-

zařadit mezigenerační aktivity; uspořádat

umožnit rodičům na rodičovské dovolené

vřeli „Místo přátelské rodině“. Klub jsme

gram není určen jen pro maminky s dětmi;

víkendové dílny pro rodiny s dětmi – Letní

vyjít z izolace, do které se celodenní péčí

vybavili tak, aby byl pro rodiny s dětmi

aktivity jsou a budou plánovány tak, aby

tvoření a Adventní dílny.)

o dítě dostávají.

přátelštější, zároveň ho od února lze

otevíraly prostor i pro tatínky, prarodiče

využívat i v odpoledních hodinách.

a další rodinné příslušníky.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011

Rozčlenit činnosti centra s ohledem
na nová speciﬁka pro rok 2013 (aktivity sociálně-právní ochrany dětí a aktivity

V létě nás opět potěšil zájem o náš prázd-

Na podzim se 21 rodin z RC POHODA

Po celý rok 2011 jsme měli otevřeno 5 dní

ninový program, do kterého se zapojovaly

zapojilo do dobročinné sbírky oděvů pro

v týdnu. Ve všední dny pokračovaly oblí-

celé rodiny včetně starších dětí. V srpnu

děti z dětského domova v Jaroměři a naše

bené dopolední aktivity, v září jsme přidali

jsme se společně vydali na dva výlety.

podzimní burza zaznamenala rekordní

volnočasové).
Posílit propagaci RC POHODA v médiích.

Je super, že mám kam jít protáh-

i první z plánovaných odpoledních aktivit

návštěvnost ze strany prodávajících i kupu-

nout tělo v dopoledních hodinách

– jógu pro těhotné. Zrealizovali jsme 18

jících. Je vidět, že burza dětského oblečení

a zatímco já cvičím, Bea si tu začí-

tematicky zaměřených akcí.

a vybavení je hradeckou veřejností již

ná nacházet kamarádky.

vnímána jako akce tradiční a oblíbená.
Katka a Bea
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STATISTIKY RODINNÉ CENTRUM POHODA
TEMATICKY ZAMĚŘENÉ AKCE

V roce 2011 se do aktivit RC POHODA zapojilo celkem 215 rodin,
jimž bylo poskytnuto 1523 služeb / programů.

měsíc

Rodiny pravidelně navštěvující RC POHODU v roce 2011
(z toho hl. kontakt. osobou: 1 otec, 3 cizinci, 3 babičky,
1 paní na hlídání, ostatní matky)

207

z toho nových rodin v r. 2011

132

Děti z rodin pravidelně navštěvující RC POHODU v roce 2011

222

z toho dětí nových rodin v r. 2011

140

datum

počet návštěv nárazově přicházejících rodin
počet návštěv pravidelně přicházejících rodin

počet
dospělých

počet
dětí

leden

24., 25., 27.1.

Divadlo o budce

23

26

únor

21.2., 22.2.

Karneval

29

31

březen

8.3.

Přednáška na téma Dětský výtvarný projev

16

18

duben

1. a 2. 4.

Jarní burza dětského oblečení

77

22

Velikonoce v POHODĚ

62

80

105

124

4

4

duben

Celkový počet návštěv, tj. poskytnutých služeb/programů

akce

květen

8.5.

Kytička (POHODA spolupořadatelem)

1523

květen

13.5.

Rodinná POHODA

73

květen

22.5.

Malování na chodníku

93

79

30.5., 31.5., 2.6.

Den dětí v POHODĚ

19

27

srpen

17.8.

Výlet Dětská železnice

12

21

srpen

24.8.

Výlet Turistický vláček

4

3

srpen

28.8.

Poslední prázdninová jízda

32

34

1450

květen, červen

počet návštěv na společném programu pro rodiče a děti

974

počet návštěv - cvičení pro maminky

222

počet návštěv - volná herna

191

září

17.9.

Dožínky

120

130

63

říjen

21.10.

Podzimní burza dětského oblečení

137

30

počet návštěv - cvičení pro těhotné

říjen, listopad

KURZY
cvičení pro těhotné

běhy
celkem účastnic

2
17

Dobročinná sbírka oblečení pro DD Jaroměř

21

listopad

15.11.

Přednáška na téma První pomoc u kojenců, batolat a dětí

22

21

prosinec

1. a 2.12.

Mikulášská besídka

59

58

prosinec

15.12.

Vánoční besídka

11

11

846

719

Celkem
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ODBORNÉ PRAXE A STÁŽE
ZODPOVĚDNÁ OSOBA

nové koncepce praxí včetně jejího pilotního

cí praxi a prostřednictvím nového systému

ověřování. Stali jsme se jedním z prvních

praxí s využitím akreditovaných pracovišť

KLÍDEK je pro mě místem kde mohu

akreditovaných pracovišť a budeme se

zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu

probírat své problémy a dostat užitečnou

Jsme partnerem Univerzity Hradec Králové

účastnit procesu evaluace efektivity systému

práce.

Rozvoj
klíčových kompetencí studentů sociální
práce očima potenciálních zaměstnavatelů. Aktivně se podílíme na vytváření

praxí. Cílem projektu je vzdělávat studenty

Bc. Simona Zatloukalová

– Ústavu sociální práce v projektu

bakalářských oborů sociální práce, sociální

V loňském roce u nás svoji odbornou pra-

práce ve veřejné správě a studenty magis-

xi absolvovalo 11 studentek a studentů,

terských oborů sociální práce pro budou-

poskytli jsme 7 exkurzí a proběhla 1 stáž.

radu, je to místo kde se můžu stýkat
s kamarády a potkávat nové lidi.
Chlapec, 18 let
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MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ PLÁCEK
ZODPOVĚDNÁ OSOBA
Adéla Břeštovská

Vám zapůjčíme vybavení. Klienti Dětského
klubu a Klubu pro mládež využívají hřiště
PLÁCEK téměř denně. V letních měsících
sportují, pořádají utkání a turnaje.

Hřiště PLÁCEK je bezplatně otevřeno široké
veřejnosti čtvrtým rokem. Na hřišti si můžete

Hřiště PLÁCEK je, uprostřed sídliště Malšo-

zahrát tenis, badminton, volejbal, vybíje-

vice, prostorem k pohybovým hrám a aktivi-

nou, fotbal apod. A na všechny tyto sporty

tám pro děti i širokou veřejnost.
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LABYRINT LAN
ZODPOVĚDNÁ OSOBA

přes jezero, provazochodeckou slackline

V neděli do Šimkových sadů navíc dorazili

Za finanční podporu dále děkujeme

nebo netradičními pohybovými aktivitami

účastníci akce Město na kolech. Pohodo-

městu Hradec Králové,

(Capoeira, Žonglování, Discgolf, Zorbing,

vou hudbu DJ Funa a DJ Sannyho střídala

Komisi místní samosprávy Střed města

Jedenáctý ročník zážitkové akce LABYRINT

Karate a Footbag). Po oba dva dny jsme

moderátorka Eva Boudová. Návštěvníci se

a Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR.

LAN jsme připravili ve spolupráci s RWE

nejmenším dětem nabídli malování na pří-

poprvé na lanovém víkendu setkali s bubli-

o víkendu 10. - 11. září 2011 v Šimko-

rodní materiály, bludiště nebo hod na koš.

fukovým workshopem, nabídkou deskových

Další partneři, kterým patří poděkování:

vých sadech. Tradiční nízké a vysoké

Prostor jsme ozvláštnili výstavou grafﬁti

her, relaxační zónou, aktivní společenskou

agentura Saxana, Pavel Ferbas, Hradecké

lanové překážky jsme doplnili lanovkou

z pátého ročníku GRAFFITI STREET JAM.

hrou LARP a plážovou atmosférou v podobě

služby, Český červený kříž Hradec Králové,

odpočinku na barevných dekách. Výtěžek

hradecká pobočka TOI TOI, dopravce

v celkové výši 21 330 Kč jsme věnovali

Jaroslav Petr a agentura Petra Production.

David Petr

našemu NZDM KLÍDEK - Dětský klub.

Východočeská plynárenská

lanový program děkujeme Mgr.
Lukáši Třískovi a partnerům pohybových
aktivit: Vem Camará Capoeira Hradec

- člen skupiny RWE.

Králové, Ascarya Hradec Králové, Spartak

Za

Hlavním partnerem byla

Hradec Králové, Footbag Hradec Králové, Larpy Pardubice, Snowbear Hradec
Králové, Lanový park Stříbrný rybník,
Lajny.cz a Město na kolech.
Velké poděkování za skvělý průběh akce
patří našim dobrovolníkům.
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GRAFFITI STREET JAM
ZODPOVĚDNÁ OSOBA

Cílem celé akce je oslovit mladé lidi a in-

GSJ 5 ﬁnančně podpořilo město Hradec

formovat veřejnost o působení a aktivitách

Králové a záštitu nad akcí převzal náměs-

Terénního programu STREET.

tek primátora pan Leoš Kučera.

21. 6. nepřálo příliš počasí a párkrát nás

Grafﬁti, které na této akci vznikly, jsme vy-

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří přispě-

zastihl déšť. I přesto se ještě před zaháje-

stavili na akci LABYRINT LAN 11 a dále

li ke zdárnému průběhu akce, učinkujícím

ním akce na ploše Ulrichova náměstí sešlo

také proběhla Putovní výstava těchto děl na

a ﬁrmám Dřevotrust, Inka – dopravní zna-

hodně mladých lidí. Je vidět, že GRAFFITI

ZŠ Habrmanova a SOŠ a SOU Hradební.

čení a Fanatix.

Bc. Eliška Suchánková, DiS.
Pátému ročníku GRAFFITI STREET JAM v úterý

STREET JAM si získal své příznivce a nové
stále nachází. Každý si mohl vyzkoušet grafﬁti na připravených sololitových deskách,
spreje byly k dispozici zdarma. Návštěvníci
měli možnost zhlédnout tvorbu zkušených
grafﬁťáků, vystoupení taneční skupiny Energy
49, exhibici na kolech BMX v tzv. freestyle
ﬂatlandu a mohli si poslechnout vystoupení
rappera Bonuse. Letos se nám podařilo do
akce zapojit i amatérské tanečníky z NZDM
KLÍDEK - Dětský klub a zajímavým osvěžením bylo i improvizované taneční vystoupení chlapce z řad veřejnosti. Zvuky sprejů
doprovodili svými hudebními sety DJ Drmlish
a DJ Enzo. V průběhu celé akce panovala
velmi příjemná a pohodová atmosféra.
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DEN V KLÍDKU
ZODPOVĚDNÁ OSOBA
Bc. Simona Zatloukalová

o službu zajímají (od rodičů našich klientů,

alternativu k běžnému víkendovému trávení

přes dárce až po zastupitele obce či kraje),

volného času.

nabídnout službu NZDM potenciálním kliV sobotu 15. října 2011 jsme otevřeli

entům v neformálním režimu klubů, poskyt-

Během akce se zde vystřídalo cca 250 lidí.

dveře Nízkoprahových zařízení pro děti

nout nejen místní komunitě prostor pro tvůrčí

Účastnili se happeningu s balónky a vzka-

a mládež KLÍDEK. Akci jsme uspořádali po-

činnost při nejrůznějších workshopech, zá-

zy, vyzkoušeli si chůzi po laně, shlédli exhi-

prvé a měli jsme proto hned několik důvo-

bavu při kulturních vystoupeních hudebních

bici Dogfrisbee, vyrobili si placku s vlastním

dů: otevřít dveře obou NZDM všem, kteří se

skupin a divadelních souborů a nabídnout

tématem či ozdobu do veřejného prostoru
a mladší návštěvníci využili možnost nechat
si na hlavě vytvořit kreativní účes. Živě zahrály skupiny Zábor a Apart aside, o dětské
představení se postaralo Divadlo Dno a pro
starší diváky hrál Soubor Q10 Divadla Jesličky. Velký zájem vzbudily simulátory stáří
a těhotenství, a to napříč celou návštěvnickou skupinou.
Akce se konala v rámci Týdnů pro duševní
zdraví Východní Čechy 2011 a pod záštitou Komise místní samosprávy Malšovice.
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MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU
ZODPOVĚDNÁ OSOBA
Dita Balcarová

i větší děti. Každý účastník si odnesl diplom za krásný obrázek, drobné odměny
za soutěže a na konci si také mohl vybrat

V neděli 22. 5. se chodníky kolem budo-

dárek. Akci ﬁnančně podpořilo město Hradec

vy PROSTOR PRO již tradičně zpestřily

Králové. Rádi jsme opět přivítali i naše tra-

veselými barevnými obrázky. Kdo zrovna

diční hosty – kynology ze ZKO HK Věkoše.

nemaloval, mohl si na hřišti zasoutěžit v nej-

Nadšeným divákům předvedli, co všechno

různějších disciplínách určených pro malé

se mohou pejsci naučit.
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ALTERNATIVNÍ KULTURA
KLÍDEK FEST
ZODPOVĚDNÁ OSOBA

AKCE

služeb Nízkoprahového zařízení pro děti

Tyto akce byly zdarma. Se všemi uskutečně-

a mládež KLÍDEK jsme seznamovali s alter-

nými akcemi nám pomáhali naši dobrovol-

Pásmo hudebních večerů

nativní kulturou a široká veřejnost nás moh-

níci. Celkově se zúčastnilo cca 50 vystupu-

Během roku 2011 jsme uspořádali KLÍDEK

la navštívit v sídle organizace za volnějších

jících a cca 600 návštěvníků.

v OPEN STANU v Žižkových sadech:

FEST 14, koncert dvou skupin a pásmo

podmínek a seznámit se tak s naší činností.

večerních koncertů v Žižkových sadech.

Díky hudebnímu OPEN stanu v Žižkových

Na projektu jsme spolupracovali s Pocoa-

Vystoupilo 12 hudebních skupin, 2 divadel-

stanech jsme ozvláštnili večery OPEN AIR

poco animato, o. s. (Hradec Králové).

ní soubory a proběhly 2 workshopy. Tvůrci

programu divadelního festivalu.

Bc. Simona Zatloukalová

pocházeli z různých koutů České republiky,

21. 6. REVO /Pha/
24. 6. TRANSFIGURATION PARTY /Pha/
25. 6. MAGPIE, VLAD /Pha/
26. 6. ONLY THE LONELY PARTY /HK/
27. 6. TEMPELHOF /Pce/

interpret Whitman z USA. Tradičně jsme
se orientovali především na mladé a nekomerční umělce. Uspořádané akce měly
velmi pozitivní ohlasy všech zúčastněných.
Podařilo se nám naplnit všechny tři stanovené cíle: podpořili jsme mladé nekomerční
umělce v prezentaci jejich tvorby, uživatele

28. 10. KLÍDEK FEST 14
WHITMAN /USA/
DEPAKINE CHRONO /ČB/
BAD LOVERS /HK/
MAGPIE /Pha/
DIVADLO Q10
DIVADLO DNO
workshop: GUERILLA ART, BAZAR

25. 11. Koncert
RAVELIN 7 /Litvínov/
ESAZLESA /Cheb/
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BENEFIČNÍ VEČER V DIVADLE DRAK
ZODPOVĚDNÁ OSOBA

Poděkování patří těmto umělcům:

David Petr

Kateřina Bramborová, Radka Janů, Alena
Jurečková, Lucie Kadlečková, Radka Krej-

Druhý beneﬁční večer v Divadle Drak

čová, Kateřina Lehká, Simona Lehká, Maj-

nabídl

elektronické

ka Lišková, Dagmar Pavelcová, Klára Rů-

duo DVA a Divadlo VOSTO5 se svým Stand‘

žičková, Lucie Sedláčková, Tomáš Sejkora,

artním kabaretem. Večer jsme zpestřili auk-

Šárka Skalická a Anna Urbanová. Děku-

cí netradičních uměleckých předmětů, které

jeme našim dobrovolníkům Kláře Blažko-

darovali umělci nejen z Hradce Králové.

vé, Zuzaně Balcarové, Šimonu Levitnerovi

Na beneﬁci bylo možné vydražit například

a také Martinu Mařákovi za graﬁcké práce.

divákům

akusticko

šperky, obrazy nebo módní doplňky. Výtěžek ze vstupného a z aukce ve výši 38 036

Partneři benefičního večera:

Kč jsme věnovali našemu Nízkoprahovému

Divadlo Drak

zařízení pro děti a mládež KLÍDEK - Dětský

Královéhradecká provozní

klub. Večerem provázeli Jan Kopic a Jakub

město Hradec Králové

Schmidt. Účinkující i moderátoři vystoupili

tiskárna Garamon

bez nároku na honorář.
Děkujeme návštěvníkům, účinkujícím a moderátorům za příjemnou atmosféru beneﬁčního večera, partnerům za podporu, umělcům za darování předmětů a všem, kteří
koupí předmětů podpořili naše programy
a služby.
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SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH
SPOLUPRACUJÍCÍ SUPERVIZOŘI
PeadDr. Václav Schmidt / NZDM KLÍDEK a Terénní program STREET
PaedDr. Jiljí Novotný / supervize pro management
Ing. Radovan Voříšek / Preventivní programy SPIRÁLA
Daniel Kaucký, DiS. / supervize pro tým koordinátorů

METODICKÁ PODPORA

Jsme partnery Univerzity Hradec Králové
v projektu Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální práce očima potenciálních
zaměstnavatelů. V rámci projektu spolupracujeme na vytváření nové koncepce
praxí, tvorbě pravidel pro akreditaci a pilotním ověřování celého vytvořeného systému. V tomto roce se dvě naše pracoviště

Ing. Jana Ledvinová, České centrum fundraisingu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

(plánování a řízení fundraisingových aktivit)

KLÍDEK a Terénní program STREET stala
akreditovanými pracovišti pro výkon praxe

SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÉ INSTITUCE A ORGANIZACE
Univerzita Hradec Králové

studentů Ústavu sociální práce Univerzity
Hradec Králové.

Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Dětský diagnostický ústav Hradec Králové
Základní a střední školy, školská zařízení na území Královéhradeckého kraje
Proutek, o. s.
GI projekt, o. p. s.
Partners Czech, o. p. s.

Jsme členy České asociace streetwork.
Naše pracovnice se stala v roce 2011
členkou správní rady ČAS.
Jsme součástí sítě sociálních služeb jak
na území Královéhradeckého kraje, tak na
území města Hradec Králové. Jsme členy
pracovní skupiny Rodiny s dětmi a mládež,
aktivně ovlivňujeme podobu komunitního
plánu města Hradce Králové.
NZDM KLÍDEK je aktivním členem Pracovní skupiny NZDM Královéhradeckého kraje.
Jsme součástí krajské sítě preventivních
služeb na území Královéhradeckého kraje.

Probační a mediační služba České republiky
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové

ČLENSTVÍ

V POHODĚ pracuji s lidmi a to je činnost,

Terénní program STREET se pravidelně

která přináší každý den něco nového, nové pod-

účastní setkávání Fóra terénní práce, které

něty, nápady, změny. Také se mi líbí, že u ma-

je platformou pro zařízení a programy

lých dětí je ihned vidět každý pokrok a já mohu

pracující formou terénní kontaktní práce

radost z těchto drobných úspěchů sdílet spolu
s jejich rodiči. V roce 2011 se povedlo zrealizovat a dotáhnout do konce vše, co jsme si naplánovali, navíc se objevily nové příležitosti rozvoje
POHODY, což je výzva pro moji další práci.

v České republice.
Jsme aktivními členy Klubu profesionálních fundraiserů, který nabízí prostor pro
výměnu zkušeností a příležitost k profesnímu
růstu.
Jsme členy Sítě mateřských center.

Dita Balcarová, Rodinné centrum POHODA
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AUDIT ORGANIZACE
Provedli jsme audit účetní závěrky občanského sdružení PROSTOR PRO za účetní
období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

mi standardy a souvisejícími aplikačními

vhodnosti použitých účetních metod, přimě-

doložkami Komory auditorů České repub-

řenosti účetních odhadů provedených vede-

liky. V souladu s těmito předpisy jsme po-

ním i posouzení celkové prezentace účetní

vinni dodržovat etické normy a naplánovat

závěrky.

Podle našeho názoru účetní
závěrka bez výhrad podává věrný
a poctivý obraz aktiv, pasiv
a finanční situace občanského

Odpovědnost statutárního orgánu
účetní jednotky za účetní období

a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje

Domníváme se, že získané důkazní infor-

sdružení PROSTOR PRO

Za sestavení a věrné zobrazení účet-

významné nesprávnosti.

mace tvoří dostatečný a vhodný základ pro

k 31. prosinci 2011 a nákladů,

vyjádření našeho výroku.

ní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán

Audit zahrnuje provedení auditorských

PROSTOR PRO, o. s. Součástí této odpo-

postupů, jejichž cílem je získat důkazní

vědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitř-

informace o částkách a skutečnostech uve-

ní kontroly nad sestavováním účetní závěrky

dených v účetní závěrce. Výběr auditor-

a věrným zobrazením účetní závěrky tak,

ských postupů závisí na úsudku auditora,

aby neobsahovala významné nesprávnosti

včetně toho, jak auditor posoudí rizika,

způsobené podvodem nebo chybou, zvolit

že účetní závěrka obsahuje významné

a uplatňovat vhodné účetní metody a prová-

nesprávnosti způsobené podvodem nebo

dět dané situaci přiměřené účetní odhady.

chybou. Při posuzování těchto rizik auditor
přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou

Odpovědnost auditora

relevantní pro sestavení a věrné zobrazení

Naší úlohou je vydat na základě prove-

účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních

deného auditu výrok k této účetní závěrce.

kontrol je navrhnout vhodné auditorské

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem

postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitř-

o auditorech a Mezinárodními auditorský-

ních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení

výnosů a výsledku jeho hospodaření
za rok 2011 v souladu

V Hradci Králové dne 18. 6. 2012

s českými účetními předpisy.
Výrok auditora

Auditorská společnost: HK Audit, s.r.o.,
Velké náměstí 149, Hradec Králové osvědčení č. 299

Auditor: Ing. Zdeněk Kuča, osvědčení č. 1634
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FINANČNÍ ZPRÁVA
ZODPOVĚDNÁ OSOBA
Bc. Petr Bartoníček

Účetnictví sdružení je vedeno externě.
Finanční účetnictví zpracovává společnost
Česká alternativní energetika, s.r.o. Hořice

V roce 2011 jsme zrealizovali obdobný po-

a mzdové účetnictví podnikatelka Milena

čet programů jako v předcházejícím roce.

Striová, Hořice.

a určitou důležitost ve vztahu ke skupinám jednotlivců, kteří našich
služeb využívají, stále určitou výzvou, zejména vzhledem k poměrně
dynamickým až překotným změnám systému financování a prolínání
širokého spektra těchto zdrojů. Budování vícezdrojového způsobu

Rozpočet zabezpečujeme z více zdrojů
a jeho celkový objem je ustálen nad šesti

Sdružení z úsporných důvodů založilo v roce

milióny Kč. Skladba rozpočtu zůstává shod-

2011 nový hlavní transparentní účet vedený

ná s rokem 2010.

u FIO banky, č. ú. 2000154498/2010.

Udrželi jsme nastolený trend organizace

Přehled hospodaření v letech 2003-2011

a výsledek hospodaření zůstal i v roce

Práce v PROSTOR PRO je pro mne, nehledě na smysluplnost

financování je pro další život většiny neziskových organizací
nezbytnou součástí jejich práce.
Petr Bartoníček, finanční manažer

rok

výnosy

náklady

zisk/ztráta

dařilo převést 422 256 Kč do příjmů roku

2003

1 567 369

1 275 770

291 626

2012. Tento kladný výsledek je způsoben

2004

2 766 618

2 726 347

40 271

především tržbami za realizaci sociálních

2005

2 464 167

2 631 211

-167 044

2006

2 798 168

2 955778

-157 610

2007

3 490 595

3 669 552

-178 957

osob a zvláště od ﬁremních partnerů tvoří

2008

4 460 403

4 464 009

-3 606

neodmyslitelnou součást našeho ﬁnanco-

2009

5 076 766

5 343 917

-267 151

vání, bez kterého by nebylo možné udržet

2010

6 646 563

6 471 426

175 137

2011

6 296 654

6 229 680

66 974

2011 v kladných hodnotách a navíc se po-

služeb z veřejných zakázek ESF, které tvoří
zhruba polovinu příjmů, a dále z provozních dotací. Příspěvky a dary od fyzických

současnou kvalitu poskytovaných sužeb.
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Rozvaha za rok 2011 (v tisících Kč)

Výkaz zisku a ztrát za rok 2011 v porovnání s rokem 2010 (v tisících Kč)

AKTIVA

NÁKLADY/VÝNOSY
1. 1. 2011

31. 12. 2011

pohledávky

606

582

spotřebované nákupy

ﬁnanční majetek

484

664

18
1108

jiná aktiva
aktiva celkem

2010

2011

581

536

služby

1462

1035

21

osobní náklady

4417

4617

1267

ostatní náklady

11

42

náklady celkem

6471

6230

tržby za vlastní výkony

4137

4167

951

456

1296

1567

PASIVA
výsledek hospodaření

rok

97

67

vlastní jmění

151

249

dlouhodobé závazky

150

0

krátkodobé závazky

405

513

ostatní výnosy

262

107

jiná pasiva

305

438

výnosy celkem

6646

6297

1108

1267

175

67

pasiva celkem

přijaté příspěvky a dary
provozní dotace

hospodářský výsledek
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FINANCOVÁNÍ
A STRUKTURA ZDROJŮ
AKTIVITY REALIZOVALI
Bc. Petr. Bartoníček (ekonomické řízení)
Ing. Zuzana Zatloukalová (projektové řízení)
David Petr (ﬁremní fundraising)

Struktura výnosů v roce 2011 (přepočteno na %)
1

Tržby z prodeje služeb ESF – OP LZZ

2

Struktura nákladů v roce 2011 (přepočteno na %)
59,11

3 721 882 Kč

1

Spotřební materiál včetně drobného majetku

4,63

289 341 Kč

Tržby z prodeje služeb ostatní

6,30

396 438 Kč

2

Spotřeba energií včetně vytápění

2,73

170 759 Kč

3

Tržby z prodeje služeb reklama

2,36

149 000 Kč

3

Opravy a udržování

1,22

76 436 Kč

4

Ostatní výnosy

1,17

73 756 Kč

4

Cestovné

1,74

108 823 Kč

5

Přijaté dary

6,17

388 432 Kč

5

Služby celkem

14,80

926 339 Kč

6

Nadace a nadační fondy

0

6

Mzdové náklady

54,95

3 410 188 Kč

7

Dotace státní správy a samosprávy

1 567 146 Kč

7

Zákonné sociální náklady

19,07

1 193 944 Kč

8

Ostatní náklady

0,86

53 850 Kč

24,89

Přijaté dotace státní správy a samosprávy
Dotace Magistrátu města Hradec Králové

554 277 Kč

Dotace Krajského úřadu Hradec Králové

231 000 Kč

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí

655 802 Kč

Dotace Ministerstva spravedlnosti

126 067 Kč

Dotace celkem

1 567 146 Kč

Rozvoj, aktivity, kvalita,

Oceňuji zde liberální přístup,

smysluplnost, profesionalita,

rodinné prostředí a možnost

svoboda. Být u toho, to je důvod,

se na něčem podílet.

proč mne to stále baví!
David Petr,
firemní fundraiser
a člen Rady sdružení

Tato práce mi dala křídla.
Zuzana Zatloukalová,
projektová manažerka
a fundraiserka
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DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM A DÁRCŮM
Děkujeme všem, kdo se na realizaci našich aktivit v roce 2011 podíleli,

DLOUHODOBÍ FIREMNÍ PARTNEŘI

naši činnost podporovali ﬁnančně, radou, partnerstvím i jinou pomocí.

AGI HK / Ing. Aleš Pražák
AMÁDEUS REAL / Václav Klán
HEWLETT PACKARD / Ing. Lukáš Najman
VITAMÍN VELKOOBCHOD ELEKTRO / Petr Buršík
MARIUS PEDERSEN / Ing. Miroslav Kvapil
MF SERVIS / Ing. Jiří Veselý a Ing. Jaroslav Havíř
SMART PRINT / Ing. Petr Hendrych a Ing. Ivan Radu
TECHPROFI HK / JUDr. Václav Gadlina
ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA MV ČR (pobočka HK) / Ing. Josef Diessl

Zejména chceme zdůraznit vydatnou pomoc a podporu ze strany institucí,
orgánů veřejné a státní správy, ﬁrem a dalších donátorů. Děkujeme všem
našim příznivcům, zástupcům z médií a především našim dobrovolníkům.

INSTITUCE
Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky
Komise místní samosprávy Malšovice
Komise místní samosprávy Střed města
Královéhradecký kraj
Město Hradec Králové
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo vnitra ČR

HLAVNÍ FIREMNÍ PARTNEŘI
GEMO OLOMOUC / Ing. Jaromír Uhýrek
MARIUS PEDERSEN / Ing. Miroslav Kvapil
TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ / Ing. Jiří Seidler
VÝCHODOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ (člen skupiny RWE) / Ing. Jindřich Broukal

VÝZNAMNÍ FIREMNÍ PARTNEŘI
AMÁDEUS REAL / Václav Klán

FIREMNÍ PARTNEŘI
BAK STAVEBNÍ SPOLEČNOST / Ing. Dušan Čížek, MBA
CITIBANK EUROPE PLC, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA / zaměstnanci společnosti
ELZA PŘEDMĚŘICE / Pavel Veselý
FA RENE / Jiří a Michele Stašovi
HK AUDIT / Ing. Zdeněk Kuča
CHARITY MINTS.COM / Jan Kotrč
IMEDA / Ing. Milan Tměj
ZCZ (VITAMÍN VELKOOBCHOD ELEKTRO, A-SPORT) / Petr Buršík
T-MAPY / Ing. Milan Novotný
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MV ČR (POBOČKA HK) / Ing. Josef Diessl
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FIREMNÍ DÁRCI

FIREMNÍ DÁRCI - MATERIÁLNÍ A JINÁ PODPORA

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BEDRNA A SPOL. / JUDr. Petr Harmach
ALTER / Jiří Veselý
STREETWEAR SHOP ATOM RAT / Ing. Vanda Faltýnková
ELEGA / Vít Šedina
GARAMON / Pavel Kubát
HEWLETT PACKARD ČESKÁ REPUBLIKA / Ing. Lukáš Najman
KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ / Ing. Jakub Hanzl
MERIDA HRADEC KRÁLOVÉ / Petr Hrobař
MF SERVIS / Ing. Jiří Veselý a Ing. Jaroslav Havíř
NUTRICIA DEVA / Ing. Zdeněk Janata
OPTIK PANENKA / Ing. Jiří Panenka a Ing. Jaromír Novotný
PODLAHÁŘSTVÍ PAKOSTA / Lubomír Pakosta
POLSTRIN DESIGN / Hana Havlínová a Karel Pacák
SMART PRINT / Ing. Petr Hendrych a Ing. Ivan Radu
STAKO / Ing. Petr Kulda
STATEK KYDLINOV / Ing. Ivan Horák
TECHPROFI HK / JUDr. Václav Gadlina
TANO TECHNIK / Ing. Martin Laštůvka
TROJA MOTO / Allain Schneider
TRUHLÁŘSTVÍ ČERMÁK / Zbyněk Čermák
ZVU KOVÁRNA / Ing. Karel Páral

Agentura Saxana / Eva Doležalová
Agi HK / Ing. Aleš Pražák
Albi Česká republika / Lenka Němcová
Bara HK / Bohuslav Šlechta
Baumax ČR (prodejna HK) / Pavel Kutík
Český červený kříž Hradec Králové / Mgr. Karel Žabka
Divadlo Vosto5
Dva / Jan Kratochvíl a Barbora Kratochvílová
Dřevo Trust / Luděk Ruprich
Dukase / Filip Kaška a Michal Dunda
Emado Hradec Králové / Ing. Eva Duchoslavová a Pavel Mach
Hradecké služby / Radek Sokol
Chovservis / Ing. Stanislava Ervová
Inka - dopravní značení HK / Jiří Fanta
Mias OC / Martin Pavliš a Ing. Aleš Sokolík
Petra Production / Ing. Petra Škopová, MBA
Snowbear / David Šinták
Toi Toi / Jan Hembal
DALŠÍ PARTNEŘI
Divadlo Drak / Ing. Eliška Finková
M.C.O.M. / Ivan Tejkl
Univerzita Hradec Králové / doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
Proutek, občanské sdružení / Bc. Kamila Tomšíková
GI projekt o.p.s. / Mgr. Veronika Madejová
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V PROSTOR PRO pracuji proto,
že umíme naše služby poskytovat kvalitně
a v dobré atmosféře a mám tady kolem

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

DALŠÍ INDIVIDUÁLNÍ PARTNEŘI

DĚKUJEME MĚSTU HRADEC KRÁLOVÉ
A KRÁLOVÉHRADECKÉMU KRAJI

sebe fajn lidi. V roce 2011 jsme úspěšně

Kateřina Bramborová

Pavel Ferbas

Jaroslav Dvořák

Zuzana Hametová

za spolupráci a podporu našich sociál-

s programem NZDM KLÍDEK – Dětský

Radka Janů

Jan Husák

ních, preventivních a dalších služeb,

klub, poprvé jsme uspořádali vydařenou

Milan Jaška

Zdeňka Kučerová ml.

zejména:

Pavel Jór

Martin Mařák

Alena Jurečková

Tomáš Sejkora

Mgr. Dagmar Anschlagové

Lucie Kadlečková

Pavel Tůma

Mgr. Robertu Černému

Helena Kožíšková

Josef Verner

Ing. Vladimíru Dernerovi

Radka Krejčová

Pavel Vorel

MUDr. Zdeňku Finkovi

Kateřina Lehká
Simona Lehká
Ilona Machová
Dagmar Pavelcová
Lucie Sedláčková
Jakub Schmidt

a všem regionálním médiím za stálé zviditelnění a podporu dobrého jména organizace.

akci DEN V KLÍDKU a pomohli jsme
mnoha dětem a mladým lidem na cestě je-

Bc. Tomáši Grulichovi

DĚKUJEME REDAKTORŮM
A NOVINÁŘŮM

prošli inspekcí kvality sociálních služeb

jich dospíváním. Rok to byl pracovně velmi
naplněný.
Simona Zatloukalová,
vedoucí nízkoprahových programů

Mgr. Jiřímu Kotalovi
Mgr. Světluši Kotrčové
Bc. Leoši Kučerovi
Ing. Martinu Soukupovi
Ing. Ludmile Lorencové

Uplynulý rok byl pro mě z hlediska
práce v PROSTOR PRO startovním. Byl

Šárka Skalická

Mgr. Lence Staňkové

tak plný poznávání nových lidí a sžíváním

Vojtěch Stehno

PhDr. Marku Šimůnkovi

se s nimi. Práce v NZDM KLÍDEK mi dělá

Monika Škavová

Mgr. Nadě Štěrbové

radost tím, že mám možnost být součástí

Michaela Špinová

Mgr. Janu Vrbickému

procesu dospívání mladých lidí a spolupro-

Klára Růžičková

žívat tak jejich cestu k dospělosti.

Andrea Teichmannová

Pokud zde někdo nebyl zmíněn, nebylo to

Anna Urbanová

úmyslné, myslíme na něj a tímto mu zvlášť
děkujeme.

Simona Lehká,
NZDM KLÍDEK – Klub pro mládež
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VIDÍTE SMYSL V NAŠÍ PRÁCI?
PODPOŘTE NÁS! DĚKUJEME
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ
NAPLŇOVAT POSLÁNÍ A CÍLE NAŠÍ ORGANIZACE.

PROSTOR PRO VAŠE POZNÁMKY

Líbí se Vám, co děláme?
Pokud považujete naši práci za užitečnou,
podpořte nás způsobem, který Vám vyhovuje:

JEDNORÁZOVÝM FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM
NEBO TRVALÝM PŘÍKAZEM
na činnost organizace nebo na rozvoj jednotlivých programů
a služeb. Účet u Fio banky č. ú. 2000154498/2010.
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.

PROSTOR PRO podporuji, protože
se věnuje prevenci. Jsem přesvědčená,
že prevence je základ zdravé společnosti.
Bez ní nejsme schopni předcházet
rozvinutí velkých a mnohem hůře řešitelných
problémů. Zároveň věřím členům týmu,
že pracují zodpovědně, se zájmem a nasazením a záleží jim na lidech, kterým pomáhají,
které podporují.
Helena Kožíšková,
předsedkyně sdružení

©2012/ PROSTOR PRO, o. s.
Koncept: David Petr
Design: Martin Mařák/rill.cz
Text: tým PROSTOR PRO
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Foto: archív PROSTOR PRO, Šimon Levitner – Beneﬁční večer v Divadle Drak
Tisk: Garamon s.r.o.
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V roce 2012 děkujeme za finanční dotace těmto institucím a nadacím

Nadace
Vodafone
Česká republika

Výjimečné poděkování nyní patří našim hlavním a významným partnerům

Zvláštní poděkování také patří našim 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
www.facebook.com/prostorpro

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

