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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy, vážení pánové,

každý den dělat svou práci s nasazením, a dě-

Vážení přátelé,

V průběhu celého roku pracovali s velkým

právě držíte v rukou výroční zprávu občanského

lají ji dobře. Vážím si toho, že v Radě sdružení

další rok je za námi a my se s Vámi chceme opět

nasazením všichni naši kolegové, i členové

sdružení PROSTOR PRO. Naleznete v ní všech-

pracují a pomáhají nám tříbit řadu rozhodnutí

podělit o to, co se nám podařilo a z čeho máme

Rady sdružení. Za to Vám všem, milé kolegyně

ny podstatné informace ze života organizace

odborníci, kteří mají zájem o naši práci i její

radost.

a kolegové, patří opět velký dík.

v uplynulém roce.

dopad na okolí. A, milí příznivci, jsem velmi ráda, že nás podporujete všemi možnými

V nízkoprahových programech jsme zdárně

I Vám, vážení partneři, příznivci a podporo-

Již více než rok sleduji PROSTOR PRO, služby

způsoby a projevujete nám přízeň. Je pro nás

sloučili dvě služby a více propojili terénní a am-

vatelé chceme poděkovat za přízeň a pod-

a akce pro klienty, spolupráci s partnery, tým

a naši práci velmi důležitá. Jen díky tomuto

bulantní formu. Tým ve Spirále intenzivně pra-

poru v loňském roce, ať už jste nám pomohli

a jeho práci, starosti i radosti, více z dálky.

systému všech zapojených stran a naší společné

coval jak ve školách, tak na koncepci preven-

jakoukoli formou.

Z mého pohledu byl rok 2012 pro PROSTOR

práci se nakonec daří poskytovat smysluplnou

tivních programů. Rodinné centrum POHODA

PRO rokem úspěšným. Bylo třeba změnit řadu

pomoc těm, kteří ji potřebují. Za to Vám všem

získalo v loňském roce novou tvář nejen v oso-

věcí, v sociálních službách se měnila koncep-

chci poděkovat!

bě vedoucí, ale také úpravou celého interiéru

ce, služby pro rodiny se dramaticky rozvíjely,

a loga. Podařilo se nám uspět s mezinárodním

pod hlavičkou Lávky, občanským sdružením

projektem zaměřeným na podporu vstupu

PROSTOR PRO založenou společností, se na

mladých absolventů na trh práce. Projekt jsme

V Hradci Králové dne 18. 4. 2013

Gočárově třídě za pár dní otevře sociální pod-

zahájili v prosinci. Naše obecně prospěšná

Mgr. Marie Vrzáková,

nik restaurace s kavárnou Bulvár… Zkrátka,

společnost Lávka také slavila úspěch, získali

ředitelka PROSTOR PRO, o. s.

bylo opravdu co dělat.

V Hradci Králové, 18. 4. 2013		

jsme dvě dotace na rozjezd sociálního podniku

Jsem ráda, že jsme všechno zvládli, jsem hrdá

Mgr. Helena Kožíšková,

– nekuřácké restaurace s kavárnou.

na tým a všechny jeho členy, kteří mají chuť

předsedkyně PROSTOR PRO, o. s.
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KDO JSME
ÚPLNÝ NÁZEV

NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY

KDO JSME A PROČ ZDE JSME

Profesionalita

PROSTOR PRO, o. s.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Jsme lidé se zodpovědným přístupem nabízejí-

Tým sestavujeme tak, aby jeho složení odpo-

KLUBÍK

cí tvůrčí prostor pro rozvoj osobních schopností,

vídalo složení týmu profesionální organizace

PRÁVNÍ FORMA

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

dovedností a mezilidských vztahů. Poskytujeme

a splňovalo nároky vyplývající z legislativních

občanské sdružení

KLÍDEK

pomoc a podporu při hledání cest z obtížných ži-

norem; propojujeme odbornost a lidský pří-

votních situací a vytváříme příležitosti pro změnu.

stup.

OFICIÁLNÍ ADRESA

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

Čajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové

Preventivní programy SPIRÁLA

NAŠE HODNOTY

NAŠE CÍLE

Probační a resocializační program

Hodnoty, na nichž je založena naše práce:

Být uznávaným poskytovatelem kvalitních

IČO

PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

služeb zejména pro děti, mládež a rodiny
Zodpovědnost

701 555 77

v regionu.

PRORODINNÉ PROGRAMY

Jsme zodpovědní sami k sobě i k druhým; přijí-

REGISTRACE

Rodinné centrum POHODA

máme svou míru odpovědnosti a očekáváme ji

Být podporou druhým organizacím i jednotliv-

Ministerstvo vnitra 1. 2. 2000, pod číslem

Multifunkční hřiště PLÁCEK

také od druhých; chováme se takovým způso-

cům pracujícím s obdobnou cílovou skupinou

bem, aby se na nás druzí mohli spolehnout.

nebo v obdobné oblasti.

Respekt

Být organizací, která je stabilní a zároveň

Vycházíme ze vzájemného uznání a pochopení,

dostatečně flexibilní v procesech řízení s dů-

AKCE PRO VEŘEJNOST

respektujeme hranice druhých a srozumitelně

razem na zajištění a řízení finančních zdrojů.

Pořádáme menší akce pro naše cílové skupiny

formulujeme hranice našich služeb i osobní

i větší akce pro širokou veřejnost.

hranice.

VS/1-1/42702/00-R
PROJEKTY FINANCOVANÉ Z EU
BANKOVNÍ SPOJENÍ

Nultý ročník v pracovním životě

2000154498/2010, Fio banka, a. s.

Být důležitým partnerem pro regionální instituce, firmy, veřejnost.

Otevřenost
Jsme otevřeni novým věcem, jsme otevřeni

Mít dobré jméno na trhu práce a pečovat

spolupráci; jednáme na rovinu, transparentně;

o něj.

zejména v jednání s klienty je pro nás důležitá
opravdovost.
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WHO WE ARE AND
WHY WE ARE HERE
We are a non-profit organization PROSTOR

Professionalism

PRO from the city of Hradec Králové. We are

The team is put together so that its composi-

people who responsibly offer creative space

tion corresponds to a professional organization

for the development of personal abilities, skills

meeting the requirements resulting from leg-

and interpersonal relationships. We provide

islative rules. We connect professionalism and

help and support in difficult life situations and

human approach.

create possibilities for change.
OUR GOALS
OUR VALUES
To provide high-quality services especially for
Values on which our work is based:

children, youth and families in the region.

Responsibility

To support other organizations and individuals

We are responsible to ourselves and to the

working with similar target group or in similar

others. We accept own responsibility and we

areas.

expect the same from others. We behave
in such a way that others can rely on us.

To be an organization that is as well stable
as flexible in management processes. We put

Respect

emphasis especially on fundraising and finan-

We have respect for ourselves and for others. We

cial management.

set appropriate boundaries which respect the
limits of individual and the services we provide.

To be an important partner for regional institutions, businesses and the public.

Openness
We are open to new ideas, we are open

To have a good reputation in the labor market.

to cooperation. We act frankly and transparently. Honesty and sincerity are important to us
especially in dealing with clients.
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HISTORIE
2000

programu jsme zrealizovali dva tříměsíční běhy.

Sdružení bylo založeno 1. února 2000. Zámě-

Pro veřejnost, dárce a příznivce jsme připravi-

rem zakladatele bylo propojit řemeslnou a ne-

li první Benefiční večer v Divadle Drak s aukcí

ziskovou sféru. Organizace pořádala jednorá-

uměleckých předmětů. V roce 2011 jsme rozšířili

zové akce a současně vznikla myšlenka vytvořit

působnost Preventivních programů SPIRÁLA na

centrum pro děti.

území Královéhradeckého kraje a NZDM KLÍDEK
se stal akreditovaným pracovištěm pro Ústav

2003 - 2007

sociální práce Univerzity Hradec Králové. Na

V červnu 2003 jsme otevřeli Nízkoprahové zaří-

podzim 2011 jsme Mateřské centrum POHODA

zení pro děti a mládež KLÍDEK. Z řemeslné sfé-

přejmenovali na Rodinné centrum POHODA.

ry jsme odstoupili, přejmenovali se na občan-

Občanské sdružení PROSTOR PRO založilo

ské sdružení PROSTOR PRO. Soustředili jsme

v říjnu 2011 obecně prospěšnou společnost

se na realizaci sociálních programů a na akce

LÁVKA se záměrem zahájit sociální podnikání.

pro veřejnost. V září 2005 jsme otevřeli Mateř-

V roce 2011 jsme pořádali již 7 veřejných akcí.

ský klub POHODA pro maminky na mateřské
dovolené. Na jaře 2006 jsme začali s Terénním

2012

programem STREET poskytovat služby mladým

Sloučili jsme Terénní program STREET s NZDM

lidem přímo na ulici. V roce 2007 jsme pořádali

KLÍDEK a NZDM KLÍDEK – Dětský klub jsme

čtyři veřejné akce.

přejmenovali na NZDM KLUBÍK. Rozšířili jsme
aktivity Rodinného centra POHODA, kde služ-

2008 - 2011

by cílíme na celou rodinu a pořádáme menší

Na podzim 2008 jsme otevřeli Multifunkč-

akce pro veřejnost. Zahájili jsme mezinárodní

ní hřiště PLÁCEK. Na konci roku 2009 jsme

spolupráci se Slovenskem a Srbskem v projektu

v minimální verzi zahájili Preventivní programy

Nultý ročník v pracovním životě. V naší obecně

SPIRÁLA a uskutečnili přípravnou fázi pro

prospěšné společnosti LÁVKA podnikáme pří-

probační program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN.

pravné kroky k otevření nekuřácké restaurace

V roce 2010 jsme rozšířili nabídku preventiv-

s kavárnou na Gočárově třídě (návrh designu

ních programů v Hradci Králové a v probačním

restaurace, výběrová řízení).
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LIDÉ
VE SDRUŽENÍ

David Petr

PŘEDSEDKYNĚ SDRUŽENÍ
Mgr. Helena Kožíšková

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, Ing. Michaela
Špinová, Bc. Simona Zatloukalová, PaedDr.
Monika Žumárová, Ph.D.

RADA SDRUŽENÍ
Ing. Alena Kopicová
Mgr. Helena Kožíšková
Ing. Pavel Lipovský
Mgr. Helena Němečková

Ing. Michaela Špinová
Bc. Simona Zatloukalová

ZAMĚSTNANCI
VE SDRUŽENÍ
ŘEDITELKA ORGANIZACE
Mgr. Helena Kožíšková (do 24. 3. 2012)
Mgr. Marie Vrzáková
FINANČNÍ MANAŽER
Bc. Petr Bartoníček
PROJEKTOVÁ MANAŽERKA
Ing. Zuzana Zatloukalová

FIREMNÍ FUNDRAISER a PRACOVNÍK PR
David Petr
ASISTENTKA
Adéla Břeštovská
VEDOUCÍ NÍZKOPRAHOVÝCH PROGRAMŮ
a KOORDINÁTORKA ODBORNÝCH PRAXÍ
Bc. Simona Zatloukalová
VEDOUCÍ PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ
Mgr. Zdena Lejsková, DiS.
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VEDOUCÍ PRORODINNÝCH PROGRAMŮ
Bc. Natálie Sejkorová
KOORIDNÁTORKA PROJEKTU NULTÝ ROČNÍK
V PRACOVNÍM ŽIVOTĚ
Mgr. Michaela Nová

Mgr. Eva Pospíšilová
Bc. Eliška Suchánková, DiS.
Mgr. Lukáš Tříska
TÝM PREVENTIVNÍ PROGRAMY SPIRÁLA
Mgr. Zdena Lejsková, DiS.
Petra Popelková

VEŘEJNÉ AKCE KOORDINOVALY
Dita Balcarová
Bc. Eliška Suchánková, DiS.
Bc. Simona Zatloukalová
Bc. Natálie Sejkorová
EXTERNÍ ODBORNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
A LEKTOŘI

TÝM NZDM KLÍDEK a NZDM KLUBÍK
Bc. Simona Zatloukalová
Bc. Simona Lehká
Bc. Gabriela Lepková, DiS.

TÝM RODINNÉ CENTRUM POHODA
Bc. Natálie Sejkorová
Dita Balcarová

PREVENTIVNÍ PROGRAMY SPIRÁLA
Milena Altmannová, DiS., Mgr. Dana Benešová,
Mgr. Gabriela Kopecká, Mgr. Michal Klapal,

Bc. Pavla Nováková

Adéla Břeštovská

Mgr. Jana Klementová, DiS., Mgr. Zdena

Lejsková, DiS., Bc. Gabriela Lepková, DiS., Mgr.
Adéla Linhartová, Mgr. Aneta Marková, Petr
Mifek, Mgr. Magdaléna Olívková, Petra Popelková, PhDr. Karla Rebeková, Bc. Alena Říhová,
Bc. Lucie Šmídová, Mgr. Lukáš Vonostránský
RODINNÉ CENTRUM POHODA
Magdalena Čáslavská, Mgr. Jana Hayes,
Miroslava Hochmannová, Kateřina Holická,
Klára Sedláčková, Ing. Simona Šafránková,
Olga Štulírová, Mgr. Blanka Věcková,
Mgr. Tereza Vlčková
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PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

DOBROVOLNÍCI:

Mgr. Agáta Havlíková, Mgr. Helena Kožíšková, Simona Kučerová, Mgr. Marian Levinský,

Zuzana Balcarová, Tereza Bartošová, Michal

Jana Krčmářová, Martina Krejcarová, Petra

Děkujeme dobrovolníkům ze společnosti ČSOB

Mgr. Jiří Maléř, Mgr. Helena Němečková,

Buršík, Barbora Celá, Magdalena Čáslavská,

Krúpová, Barbora Marková, Daniela Mazalová,

Pojišťovna Pardubice za pomoc s úklidem

Mgr. Jaromír Rémiš, Bc. Milan Žalud

Blanka Dostálová, Markéta Doudová, Michala

Jana Němečková, Věra Patočková, Žaneta

v prostorách organizace a dobrovolníkům

Formánková, Miroslav Giljan, Jana Hayes,

Pavlátová, Petra Příkazská, Lenka Rázlová,

ze společnosti Vodafone CZ za pomoc při úklidu

PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (NZDM

Petra Hejtmánková, Marie Hlaváčková, Kateřina

Klára Sedláčková, Dana Schafferová, Pavlína

po rekonstrukci NZDM KLUBÍK.

KLÍDEK, NZDM KLUBÍK)

Holická, Štěpán Holman, Lenka Hornychová,

Slepičková, Barbora Spěváková, Martina

Barbora Celá, Bc. Martina Beranová, Mgr.

Tereza Jechová, Tereza Kadečková, Jan Kašpar,

Šormová, Jitka Špačková, Zuzana Vančatová,

Martina Rybová, DiS., Bc. Barbora Sommerová,

Markéta Kašparová, Lucie Klapalová, Iveta Kle-

Vratislav Vaneček, Lenka Veselá, Andrea

Bc. Ivana Velčovská, DiS., Bc. Lenka Veselá

mentová, Ondřej Koupil, Štěpánka Kovářová,

Vlachová, Ondřej Zelenda.
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CO NÁS ČEKÁ
V ROCE 2013
V roce 2013 chceme s NZDM KLUBÍK

V rámci preventivních programů budeme po-

V rámci projektu Nultý ročník v pracovním

Naše obecně prospěšná společnost Lávka

kračovat v započaté spolupráci se školami

životě zahájíme spolupráci s partnerskou orga-

v tomto roce zahájí svoji činnost – v první po-

na území celého Královéhradeckého kraje.

nizací ze Slovenska a se spolupracující organizací

lovině roku otevřeme nekuřáckou restauraci

ze Srbska. Lektorský tým zpracuje metodiku

s kavárnou zaměřenou na zdravou výživu.

V oblasti prorodinných programů zahajujeme

práce s mladými absolventy, kteří vstupují

Na rozjezd tohoto sociálního podniku se nám

a KLÍDEK projít hodnocením kvality České
asociace streetwork.

činnost v oblasti práce s pěstounskými rodina-

na trh práce. Ve spolupráci s úřadem práce

podařilo získat dotace ze strukturálních fondů

V práci s klienty v nízkoprahových programech

mi. Jedná se o oblast uzavírání dohod, prová-

vybereme zájemce o účast v projektu. Mladí

Evropské unie.

budeme hledat další formy práce jak na klu-

zení rodin, poskytování poradenství, vzdělává-

lidé v tomto roce projdou zážitkovým kurzem

bech, tak v terénu.

ní, odlehčovacích služeb, atd.

a cyklem vzdělávacích kurzů.
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NÍZKOPRAHOVÉ
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ KLUBÍK
PROGRAM REALIZOVALI
Bc. Simona Zatloukalová
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
Mgr. Lukáš Tříska

V NZDM KLUBÍK nabízíme dětem ve věku

CO SE NÁM POVEDLO

8 – 13 let ohroženým sociálně nežádoucími jevy

a to především prostřednictvím nejrůznějších
výtvarných aktivit. Zakoupili jsme nové vybave-

bezpečný prostor, kde mohou trávit volný čas

Na jaře roku 2012 se nám podařilo získat novou

ní, např. různé hlavolamy, žonglovadla a také

a doprovázíme je obdobím dětství a dospívání.

místnost v budově, ve které sídlíme a za po-

aparaturu na zpěv a herní konzoly Nintendo

Prostřednictvím sociálních služeb jim poskytu-

moci Nadace Vodafone jsme ji zrekonstruovali

Wii. Uspořádali jsme několik akcí, např. pre-

jeme pomoc a podporu v obtížných životních

na klubovou místnost NZDM KLUBÍK. Slavnost-

ventivní akci na téma graffiti, nocování v klu-

situacích.

ní otevření se konalo v červnu. V dubnu jsme

bu se zážitkovou hrou, několik různých turnajů

s klienty vyrazili na zážitkový víkendový pobyt

a opakovaně jsme chodili lézt na horolezeckou

s názvem Vztahy mezi lidmi. V průběhu roku

stěnu. Pravidelně jsme využívali hřiště PLÁCEK,

se konalo pásmo akcí s názvem ARTE herny,

a to v létě i v zimě. Nový název klubu (dříve

které sloužilo k sebepoznání našich klientů,

NZDM KLÍDEK – Dětský klub) jsme zvolili spo-

Do KLUBÍKU chodím
proto,
že se seznamuju, je ta
dy zábava
a nejraději tu hraju rů
zné hry.
Chlapec, 13 let
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lečně s našimi klienty pro lepší přehlednost

STATISTIKY

našich nízkoprahových programů. Průběžně
jsme spolupracovali s rodiči klientů a také s kurátory z oddělení sociálně právní ochrany dětí
a se Střediskem výchovné péče v HK.
PLÁNUJEME
V první polovině roku nás čekají rozvojové

Počet klientů:

105

Počet nových klientů

45

z toho chlapci

56

z toho chlapci

24

z toho dívky

49

z toho dívky

21

Dívka, 13 let
Počet poskytnutých služeb:

7262

ším cílem uspět, zjistit v jaké kvalitě služby

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

5370

poskytujeme a získat tak prodloužení členství

Zprostředkování kontaktu se společenským okolím

158

Sociálně terapeutické činnosti

1513

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

202

Ostatní činnosti

19

audity České asociace streetwork, kde je na-

v asociaci. V přímé práci s klienty bychom se
rádi zaměřili na nový systém uzavírání dohod
a také na uspořádání několika preventivních
akcí včetně zážitkového pobytu. Jako důležité
v tomto roce vnímáme i posílení spolupráce
s rodiči klientů.

Do Klubíku chodím
ím se
proto, že tu jsem moc ráda, cít
olní hry,
tu dobře. Můžu si tu zahrát st
ráda se tu směju s kamarády.

Do KLUBÍKU chodím
proto,
abych si tady našel
nové kamarády
i kamarádky a také
když se nudím.
Je mi tu dobře a nejr
aději tu hraju
hry, čtu si nebo odpo
čívám.
Chlapec, 10 let

11

NÍZKOPRAHOVÉ
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ KLÍDEK
PROGRAM REALIZOVALY
Bc. Simona Zatloukalová
Bc. Simona Lehká
Bc. Pavla Nováková
Mgr. Eva Pospíšilová
Bc. Eliška Suchánková, DiS.

V NZDM KLÍDEK nabízíme dětem a mladým

CO SE NÁM POVEDLO

lidem ve věku 13 – 22 let ohroženým sociálně

také do klubu, kde se učí, kromě jiného, aktivně trávit svůj volný čas. Navázali jsme blíz-

nežádoucími jevy bezpečný prostor pro trávení

Na jaře 2012 jsme začali organizovat sloučení,

kou spolupráci se třemi hradeckými internáty,

volného času a doprovázíme je obdobím dět-

do té doby dvou oddělených nízkoprahových

se kterými jsme spolupořádali např. netradiční

ství a dospívání. V klubu i v ulicích města jim

programů: NZDM KLÍDEK – Klub pro mládež

volnočasová odpoledne. Na internátu v Hra-

poskytujeme prostřednictvím sociálních služeb

a Terénního programu STREET. Od července

decké ulici provozujeme vlastní kontaktní míst-

pomoc a podporu v obtížných životních situa-

funguje NZDM KLÍDEK ve formě ambulantní

nost pro setkávání s klienty. Uspořádali jsme

cích.

(klub) a terénní. Všichni sociální pracovníci

několik akcí, např. zážitkový víkendový pobyt

se naučili působit jak v klubu, tak v ulicích města

s názvem Vztahy mezi lidmi, preventivní akci

a v obou formách se střídají. Díky tomu se nám

na téma graffiti, nocování v klubu se zážitko-

podařilo některé klienty terénní formy přilákat

vou hrou, několik různých turnajů a opakovaně

o, že mám problémy,
Do KLÍDKU chodím prot
tu trávím
jsem tu ráda. Nejraději
čas a bavím se tu

12

jsme chodili lézt na horolezeckou stěnu a tančit

tely a monitoring nových lokalit. V červnu plá-

do tělocvičny. Zakoupili jsme nové vybavení,

nujeme uspořádat již 7. ročník GRAFFITI STREET

např. různé hlavolamy, žonglovadla a také

JAM, který se uskuteční na Ulrichově náměstí.

Do KLÍDKU chodím proto, že je tu klid,
můžeme si tu promluvit
o všem a pracovnice nám rádi poradí. Nejra
ději tu hraji hry
či si povídám s pracovnicemi.

aparaturu na zpěv a herní konzoly Nintendo
Wii. Aktivně působíme také na sociální síti

Dívka, 18 let

STATISTIKY

Facebook, kde pravidelně poskytujeme našim
klientům poradenství.
PLÁNUJEME
V tomto roce bychom rádi uvedli do praxe

Počet klientů:

430

Počet nových klientů

319

z toho chlapci

226

z toho chlapci

171

z toho dívky

204

z toho dívky

148

Počet poskytnutých služeb:

6948

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

4443

vání s klienty. Opět plánujeme rozšířit otevírací

Zprostředkování kontaktu se společenským okolím

106

i provozní dobu pro klienty, a to formou am-

Sociálně terapeutické činnosti

1593

nové metodické manuály, které by měly vést
zejména k zefektivnění individuálního pláno-

bulantní i terénní, neboť se naše řady rozrostly
o nového kolegu. Dalším cílem je i kontaktování nových zájemců o službu, získání širší klien-

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 772
Ostatní činnosti

34
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Dívka, 15 le
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PREVENTIVNÍ
PROGRAMY
SPIRÁLA
PROGRAM REALIZOVALI
Mgr. Zdena Lejsková, DiS.
Petra Popelková
a externí lektoři

V Preventivních programech SPIRÁLA realizuje-

CO SE NÁM POVEDLO

me preventivní programy ve školách a školských

zovali především v základních školách v rámci Královéhradeckého kraje. Novější podoby

zařízeních v Královéhradeckém kraji. Nabízíme

Uplynulý rok 2012 byl realizačně velmi bohatý

doznal především Program zaměřený na rizi-

radu, pomoc a konzultace pedagogům, žákům

a nesl se ve znamení velkého rozvoje poskyto-

kové třídní kolektivy a preventivní témata pro

a studentům i jejich rodinným příslušníkům

vaných služeb. Ustálila se podoba daných pro-

1. stupeň základních škol v rámci Dlouhodobé-

v oblasti projevů rizikového chování. Se žáky

gramů, rozrostl se realizační tým preventivních

ho primárně preventivního programu rizikové-

a studenty v rámci preventivních programů

programů o novou interní kolegyni a řadu no-

ho chování. V rámci Dlouhodobého programu

spolupracujeme interaktivní formou, využívá-

vých externích lektorů. V souvislosti s přijetím

primární prevence rizikového chování jsme za-

me metody zážitkové pedagogiky, socioterape-

nových lidí do týmu jsme se zaměřili na roz-

čali ještě více spolupracovat s třídními učiteli

utické techniky a další formy práce podporující

voj lektorských dovedností a posilování jejich

pomocí tzv. portfolií navazujících aktivit. Sou-

aktivní zapojení.

kompetencí. Preventivní programy jsme reali-

částí našich nabízených programů byl i projekt

14

Pohodová třída (financovaný z charitativního

STATISTIKY

projektu Charity Mints).
Královéhradecký
kraj

z toho
okres HK

Pardubický
kraj

žáků, studentů (fyzické osoby)

730

312

84

se nám nepodařilo získat dostatek finančních

žáci, studenti (kontakty)

1875

917

84

prostředků na plné udržení všech služeb pre-

realizací

161

50

8

vence, proto budeme muset v tomto roce sní-

tříd

45

16

4

Počet

PLÁNUJEME
Rok 2013 pro nás bude velmi náročný. Bohužel

Všechny aktivity byly
je stmelení
pro mne přínosem. Důvodem
é stránky,
kolektivu, poznání dětí z jin
odborné lektorské vedení.
třídní učitelka, ZŠ

Jičín

žit počet realizací preventivních programů na
školách a soustředit se především na zajištění
financování pro další období. Dále se chceme
soustředit na propagaci služeb na území Hradce
Králové a naším cílem je i zkompletovat vnitřní
metodické předpisy, které povedou k certifikaci
preventivních programů.

Uvědomila jsem si,
da do party není
rá
ma
ka
ho
vé
no
t
ou
ijm
př
že
ší „rodiny“. Už
na
do
en
čl
vý
no
tě
os
pr
e
obtíž, al
dojmu.
nesoudím lidi podle prvního
ZŠ
žákyně 7. ročníku,

Sloupnice

Líbily se mi hry – byly
moc zábavné
a poučné. Dozvěděla jsem
se, že když
nám někdo ubližuje dlou
ho, že se
nemáme bát to říct.
žákyně 6. ročník
u,

ZŠ Lánov
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PROBAČNÍ
A RESOCIALIZAČNÍ
PROGRAM PRÁVO
PRO KAŽDÝ DEN
PROGRAM REALIZOVALI
Mgr. Helena Kožíšková
Mgr. Zdena Lejsková, DiS.
a externí lektoři

PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN je probační program

aby znali nejen svá práva, ale též brali ohled

gramu, kde měli možnost se naučit mnohému

zaměřený na práci s mladými lidmi, kteří se

na práva ostatních a byli připraveni přijmout

ze zákonných norem a osvojit si další sociální

dostali do střetu se zákonem nebo se dopustili

odpovědnost za své jednání a chování.

dovednosti. Program jsme jako každoročně
realizovali ve spolupráci s Probační a medi-

jiného protiprávního jednání. Program interaktivní formou vzdělává o zákonech, demokra-

CO SE NÁM POVEDLO

ační službou ČR, Oddělením sociálně-právní
ochrany dětí a mládeže Magistrátu města

cii a lidských právech. Díky aktivnímu zapojení všech účastníků rozvíjí nejen jejich právní

V roce 2012 se nám podařilo zrealizovat dva

Hradec Králové a soudem pro mladistvé (stát-

znalosti, ale zejména praktické dovednosti,

běhy, konané na jaře a na podzim. Program

ními zástupci).

jež jsou potřebné v osobním i profesionálním

úspěšně absolvovalo 76 % klientů, kteří zís-

životě. Klienti si osvojí základy rodinného,

kali certifikát. Věkové rozmezí klientů bylo od

pracovního, trestního a občanského práva tak,

14 do 18 let. Klienti oceňovali velký přínos pro-

16

PLÁNUJEME
Zrealizujeme dva běhy programu v Hradci
Králové a to vždy v rozsahu 14 lekcí. Součástí
každého běhu bude návštěva Vazební věznice
a Dětského diagnostického ústavu.
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STATISTIKY
Programem prošlo celkem klientů

21

Z toho chlapců

18

Z toho dívek

3

Úspěšně absolvovalo klientů celkem (tj. získalo certifikát)

16

Z toho chlapců

15

Z toho dívek

1
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RODINNÉ CENTRUM
POHODA

Poskytujeme rodičům, prarodičům a dalším

CO SE NÁM POVEDLO

tra POHODA, kromě stávajícího dopoledního
programu, obohatili o nové kurzy. Konkrétně

rodinným příslušníkům s dětmi, ale také každému z Vás prostor pro vzájemné setkávání

První dvě třetiny roku probíhaly obdobně jako

o odpolední kurzy: Pilátesu, Čínské jógy, Har-

a výměnu zkušeností a nabízíme volnočasové,

v roce 2011. Pohodový program byl plný dopo-

monizačního cvičení a dopolední kurz Angličtiny

PROGRAM REALIZOVALY

kulturní, poradenské a společenské aktivity.

ledních aktivit pro rodiče s dětmi, kdy si spo-

pro začátečníky a pokročilé s možností hlídání

Bc. Natálie Sejkorová

Jsme místem prorodinných aktivit.

lečně zacvičili, zazpívali, nebo zapojili tvořivou

dětí. Zaměřili jsme se na cílovou skupinu „ celá

fantazii. Od září jsme rozšířili otevírací dobu

rodina“ a v návaznosti na to jsme i změnili logo

od 8:30 do 17:00 a tím jsme rozšířili i možnost

RC POHODA. Získali jsme také několik nových

využití Volné herny. Pohodě se s podzimem také

maminek dobrovolnic, které se aktivně zapojují

dostalo částečně nového vybavení a úpravy

do dění v Rodinném centru POHODA. V průběhu

interiéru. Také jsme program Rodinného cen-

roku probíhaly zajímavé vzdělávací programy

Dita Balcarová
Adéla Břeštovská

rádi,
Chodíme do POHODY moc
nálada,
je tu dobrý program, veselá
synovi se tady moc líbí.

18

PLÁNUJEME

Dne 31. 1. 2013 získala naše organizace kraj-

a služby pěstounským rodinám v Královéhra-

ské pověření pro uzavírání dohod O výkonu

deckém kraji ve formě vzdělávání, odlehčova-

formou přednášek a workshopů, jako např.:

V tomto roce nás čeká spousta práce, proto-

pěstounské péče s pěstounskými rodinami.

cích aktivit, zprostředkování odborné pomoci,

Výtvarný projev dětí, Dětské masáže, Základy

že program RC POHODA se neustále rozrůstá

Pěstounská péče se stává našim novým proro-

setkávání pěstounů a zprostředkování asisto-

aromaterapie dětí, Mykologická přednáška

a přibývají aktivity. Budeme se i nadále snažit

dinným programem. Budeme nabízet podporu

vaného kontaktu dítěte s biologickými rodiči.

a další. Po celý rok pak probíhaly naše tradiční

vycházet z potřeb našich klientů a v letošním

jednorázové akce jako Jarní a podzimní burza,

roce se také zaměříme na vzdělávání. Rádi by-

STATISTIKY

Kytička, Malování na chodníku, Dětský kar-

chom rodičům nabídli balíček plný zajímavých

neval, a jiné akce. Dále jsme uspořádali nové

přednášek, workshopů a kurzů. Pravidelné ak-

Dopolední aktivity a kurzy:

jednorázové veřejné akce: Společné houbaře-

tivity a jednorázové akce budou probíhat stejně

ní v Malšovických lesích, Lampiónový průvod

jako v loňském roce. O letošních prázdninách

a Loutkové divadlo Kozlík. Tyto akce jsme situo-

se budou moci rodiny z Hradce Králové těšit

vali do odpoledních hodin, aby se mohli účastnit

na novou akci POHODIÁDA, která proběhne

i pracující tatínkové. To uvítali nejen naši klien-

na našem Multifunkčním hřišti PLÁCEK. Bude

ti, ale i nové rodiny, které k nám stále přicháze-

to den plný soutěžního klání mezi jednotlivý-

jí. Nových akcí se tedy zúčastnily, opravdu celé

mi rodinami, zakončené společným posezením

rodiny a to nás velmi potěšilo.

s grilováním.

počet typů
aktivit a kurzů

kolikrát
proběhly

celkem
účastníků

z toho
dospělých

z toho
dětí

z toho
prarodičů

6

222

2 169

1 057

1 102

10

Odpolední kurzy pro dospělé:
počet typů kurzů

kolikrát proběhly

celkem dospělých

4

35

198

Jednorázové akce (akce pro veřejnost)
počet akcí

celkem účastníků

z toho dospělých

z toho dětí

z toho prarodičů

19

1964

1099

850

38
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MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
PLÁCEK
Hřiště PLÁCEK je prostorem k pohybovým hrám

Na podzim tohoto roku jsme uspořádali první

se do soutěží vrhly s chutí a nasazením. Poté

ZODPOVĚDNÉ OSOBY

a aktivitám. Mohou ho bezplatně využít děti,

ročník netradičního sportovního dopoled-

si všechny děti mohly vyzkoušet různé druhy

Bc. Natálie Sejkorová

mladí lidé, obyvatelé Malšovic i široká veřej-

ne a na hřišti jsme uvítali žáky 5. - 9. třídy

tradičních i netradičních sportů. Nechybělo ani

Adéla Břeštovská

nost. Na sporty jako je tenis, badminton, vo-

ZŠ Pouchov. Akce se zúčastnilo více jak 150 dětí

kolektivní výtvarné tvoření a prověření znalostí

lejbal, vybíjená nebo fotbal si můžete u nás

a 6 pedagogů. Dopoledne bylo plné soutěží

a vědomostí každého týmu. Na závěr proběhlo

zapůjčit vybavení. Hřiště využívají i klienti

a her, panovala dobrá nálada a počasí nám

vyhlášení vítězů a děti si odnesly vítězné pohá-

našich programů.

přálo. Soutěžit se začalo v různých štafetových

ry. Všem se na akci moc líbilo a to pro nás bylo

netradičních sportovních disciplínách a děti

největší odměnou.
20

AKCE
PRO VEŘEJNOST
Pořádáme pravidelné veřejné akce. Chceme

KLÍDEK FESTU, na zajímavých koncertech v rám-

zajímavou formou informovat o aktivitách

ci Open air programu na Divadle evropských

sdružení a našich programech. Naše akce

regionů nebo na menších akcích Rodinného

jsou o setkávání, zážitcích, hudbě, divadlu,

centra POHODA.

vlastní tvorbě i pohybu. V roce 2012 jste se
s námi mohli potkat na MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU, DNI V KLÍDKU s GRAFFITI STREET JAM,

21

ČLENSTVÍ
V ORGANIZACÍCH
A SPOLUPRÁCE
SPOLUPRACUJÍCÍ SUPERVIZOŘI
PaedDr. Václav Schmidt
(NZDM KLUBÍK a KLÍDEK)
PhDr. Olga Pohlová (SPIRÁLA)
Daniel Kaucký, DiS. (supervize pro tým vedoucích)
PaedDr. Jiljí Novotný
(supervize pro tým vedení)
SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE
Univerzita Hradec Králové
Probační a mediační služba České republiky
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Magistrátu města Hradec Králové
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje
Odbor školství Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje
Dětský diagnostický ústav Hradec Králové
Základní a střední školy, školská zařízení
na území Královéhradeckého kraje
Partners Czech, o.p.s.
Proutek, o.s.
GI projekt, o.p.s.

Také v tomto roce jsme partnery Univerzity

Kolegové z nízkoprahových programů se aktiv-

Hradec Králové v projektu Rozvoj klíčových

ně zapojují do činnosti Pracovní skupiny NZDM

kompetencí studentů sociální práce očima po-

Královéhradeckého kraje, jejímiž jsme členy.

tenciálních zaměstnavatelů. V rámci projektu
se podílíme spolu s dalšími partnerskými or-

Terénní sociální pracovníci se pravidelně účast-

ganizacemi na vytváření nové koncepce prací,

ní Fóra terénní práce, které je platformou pro

tvorbě pravidel pro akreditaci a pilotním ově-

sdílení zkušeností z oblasti terénní kontaktní

řování celého vytvořeného systému. Nízkopra-

práce v České republice.

hové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK se stalo
na základě Rady pro spolupráci s praxí Ústavu

Jsme součástí krajské sítě pro oblast sociálních

sociální práce UHK akreditovaným pracovištěm

služeb a preventivních programů na území Krá-

pro výkon praxí studentů oborů sociální práce

lovéhradeckého kraje.

UHK pro období do 24. 9. 2012 do 31. 8. 2015.
Jsme aktivními členy pracovní skupiny komuČLENSTVÍ

nitního plánování města Hradec Králové pro
oblast Rodiny s dětmi a mládež.

Jsme členy České asociace streetwork. Naše
kolegyně je od loňského roku členkou správní
rady ČAS.
Jsme aktivními členy Klubu profesionálních
fundraiserů.
Jsme členy Sítě mateřských center.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
ZODPOVĚDNÁ OSOBA
Bc. Petr Bartoníček
V roce 2012 jsme zrealizovali obdobný počet

Účetnictví sdružení je vedeno externě. Finanční

programů jako v předcházejícím roce. Rozpo-

účetnictví zpracovává společnost Česká alter-

čet zabezpečujeme z více zdrojů a jeho celkový

nativní energetika, s.r.o. Hořice a mzdové účet-

objem se blíží k hranici 7 miliónů Kč. Skladba

nictví podnikatelka Milena Striová Hořice.

rozpočtu zůstává shodná s rokem 2011.

Přehled hospodaření v letech 2003-2012

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 955778

-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

2011

6 269 654

6 229 680

66 974

2012

6 713 194

6 701 116

12 078

Sdružení využívá transparentní účet vedený
Udrželi jsme nastolený trend organizace

u FIO banky, č. ú. 2000154498/2010, jehož

a výsledek hospodaření zůstal i v roce 2012

vedení je bez poplatků.

v kladných hodnotách a ještě se podařilo převést 220 747 Kč volných finančních prostřed-

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2012

ků a 576 877 Kč na nový evropský projekt

nevznikla od žádného donátora povinnost

„Nultý ročník v pracovním životě“ do příjmů

nechat ověřit účetní závěrku auditorem,

roku 2013. Tento kladný výsledek je způsoben

rozhodli jsme se této služby nevyužít a uspořené

především tržbami za realizaci sociálních slu-

prostředky použít pro činnost naší organizace.

žeb z veřejných zakázek ESF, které tvořily zhruba polovinu příjmů organizace a byly ukončeny
v polovině roku. 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 sužeb.
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Rozvaha za rok 2012 (v tisících Kč)

Výkaz zisku a ztrát za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 (v tisících Kč)
NÁKLADY/VÝNOSY

AKTIVA
1. 1. 2012

31. 12. 2012

dlouhodobý hmotný majetek

0

45

pohledávky

609

349

finanční majetek

664

1157

jiná aktiva

113

276

aktiva celkem

1386

1827

PASIVA
výsledek hospodaření

38

12

vlastní jmění

151

345

dlouhodobé závazky

97

0

krátkodobé závazky

663

452

jiná pasiva

437

1018

pasiva celkem

1386

1827

rok

2011

2012

spotřebované nákupy

536

410

služby

1035

1151

osobní náklady

4646

5093

ostatní náklady

42

47

náklady celkem

6259

6701

tržby za vlastní výkony

4167

2149

přijaté příspěvky a dary

456

410

provozní dotace

1567

3518

ostatní výnosy

107

636

výnosy celkem

6297

6713

hospodářský výsledek

38

12
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FINANCOVÁNÍ
A STRUKTURA ZDROJŮ

Struktura výnosů v roce 2012 (přepočteno na %)

AKTIVITY REALIZOVALI
Bc. Petr Bartoníček (ekonomické řízení)
Ing. Zuzana Zatloukalová (projektové řízení)
David Petr (fundraising)

Přijaté dotace státní správy a samosprávy

1

Tržby z prodeje služeb ESF – OP LZZ

25,41

1 705 929 Kč

2

Tržby z prodeje služeb ostatní

6,36

426 947 Kč

3

Tržby z prodeje služeb reklama

1,23

82 600 Kč

4

Ostatní výnosy (530 813 převod z IP)

8,17

548 154 Kč

5

Přijaté dary

4,88

327 705 Kč

6

Nadace a nadační fondy

1,55

104 355 Kč

7

Dotace státní správy a samosprávy

52,40

3 517 504 Kč

Struktura nákladů v roce 2012 (přepočteno na %)

Dotace Magistrát města Hradec Králové

1 090 900 Kč

1

Spotřební materiál včetně drobného majetku

6,13

410 555 Kč

Dotace Krajský úřad Hradec Králové

191 000 Kč

2

Spotřeba energií včetně vytápění

2,41

161 358 Kč

Dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 916 361 Kč

3

Opravy a udržování

1,14

76 441 Kč

Dotace Ministerstvo spravedlnosti

92 963 Kč

4

Cestovné

1,14

76 176 Kč

Dotace Ministerstvo školství a tělovýchovy

203 369 Kč

5

Služby celkem

12,23

819 606 Kč

Dotace ESF

22 911 Kč

6

Mzdové náklady

57,14

3 828 730 Kč

Dotace celkem

3 517 504 Kč

7

Zákonné sociální náklady

18,87

1 264 521 Kč

8

Ostatní náklady

0,95

63 729 Kč
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DĚKUJEME NAŠIM
PARTNERŮM
A DÁRCŮM
HLAVNÍ FIREMNÍ PARTNEŘI

FIREMNÍ DÁRCI

Děkujeme všem, kdo se na realizaci našich
aktivit v roce 2012 podíleli, naši činnost podporovali finančně, radou, partnerstvím i jinou
pomocí.
Zejména chceme zdůraznit vydatnou pomoc
a podporu ze strany institucí, orgánů veřejné

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Ing. Jiří Seidler

AGI HK spol. s r.o.

Ing. Aleš Pražák

ALTER, s. r. o.

Jiří Veselý

Východočeská plynárenská, a.s. (člen skupiny RWE)
Ing. Jindřich Broukal

STREETWEAR shop ATOM RAT

Ing. Vanda Faltýnková

Bazalka s.r.o.

Ing. Jana Lukešová

Královéhradecká provozní, a.s.
Ing. Jakub Hanzl

FOMA BOHEMIA spol. s r.o.

JUDr. Václav Sejkora

Foreigners.cz, s.r.o.

Andrea Teichmannová a Vojtěch Stehno

VÝZNAMNÍ FIREMNÍ PARTNEŘI

Garamon s. r. o.

Pavel Kubát

HAVLÍČEK & JANEBA, advokátní kancelář, s.r.o.

JUDr. Jakub Havlíček a JUDr. Jiří Janeba

AMÁDEUS REAL a.s.
Václav Klán

HK Audit, s. r. o.

Ing. Zdeněk Kuča

CharityMints.com

Jan Kotrč

FA RENE a.s.
Jiří a Michele Stašovi

IMEDA spol. s r.o.

Ing. Milan Tměj

INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o.

Jiří Fanta

Merida Hradec Králové, s. r. o.

Petr Hrobař

MF Servis s. r. o.

Ing. Jiří Veselý a Ing. Jaroslav Havíř

NUTRICIA DEVA a.s.

Sebastian Swierc

Polstrin Design, spol. s r.o.

Hana Havlínová a Karel Pacák

Smart Print s.r.o.

Ing. Petr Hendrych a Ing. Ivan Radu

STATEK KYDLINOV s.r.o.

Ing. Ivan Horák

TECHPROFI HK, s.r.o.

JUDr. Václav Gadlina

TANO TECHNIK, spol. s r.o.

Ing. Martin Laštůvka

Zdravotní pojišťovna MV ČR (pobočka HK)

JUDr. Blanka Sikstová

ZVU Kovárna a.s.

Ing. Karel Páral

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
Královéhradecký kraj

FIREMNÍ PARTNEŘI

Město Hradec Králové
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

BAK stavební společnost, a.s.
Ing. Dušan Čížek, MBA

Národní institut dětí a mládeže

ELZA Předměřice, s.r.o.
Pavel Veselý

NADACE

ZCZ s.r.o.
Petr Buršík

Nadace Vodafone Česká republika

T-MAPY spol. s r.o.
Ing. Milan Novotný
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FIREMNÍ DÁRCI - MATERIÁLNÍ A JINÁ PODPORA

DĚKUJEME REDAKTORŮM A NOVINÁŘŮM

ALBI Česká republika a.s.
Lenka Němcová

a všem regionálním médiím za stálé zviditelně-

BARA HK, spol. s r.o.
Bohuslav Šlechta

ní a podporu dobrého jména organizace.
DĚKUJEME MĚSTU HRADEC KRÁLOVÉ

Berger – Huck s.r.o.
Ing. Pavel Krnáč

A KRÁLOVÉHRADECKÉMU KRAJI

Česká asociace streetwork
Martina Zikmundová

zejména Ing. Anně Maclové, Mgr. Nadě Štěrbo-

DŘEVO TRUST, a.s.
Luděk Ruprich

čové a Mgr. Jiřímu Kotalovi za podporu našich

DUKASE s.r.o.
Filip Kaška a Michal Dunda
Emado Hradec Králové, s.r.o.
Ing. Eva Duchoslavová a Pavel Mach
Mias OC spol. s r.o.
Martin Pavliš a Ing. Aleš Sokolík
INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

vé, PhDr. Marku Šimůnkovi, Mgr. Světluši Kotrprogramů.
Pokud zde někdo nebyl zmíněn, nebylo to
úmyslné, myslíme na něj a tímto mu zvlášť
děkujeme.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ
NAPLŇOVAT POSLÁNÍ, CÍLE A VIZI NAŠÍ ORGANIZACE.

Jaroslav Dvořák
Pavel Jór
Zdena Kučerová ml.
Jiří Mecner
Klára Růžičková
Michaela Špinová
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VIDÍTE SMYSL
V NAŠÍ PRÁCI?
PODPOŘTE NÁS!
Líbí se Vám, co děláme? Pokud považujete naši
práci za užitečnou, podpořte nás prosím způsobem, který Vám vyhovuje:
Jednorázovým finančním příspěvkem nebo
trvalým příkazem na činnost organizace nebo
na rozvoj jednotlivých programů.
Účet u Fio banky: 2000154498/2010.
Na www.prostorpro.cz si můžete bankovní účet
prohlédnout a zkontrolovat Váš příspěvek.
Využijte bezpečné a rychlé cesty pro Váš dar,
a to prostřednictvím banneru darujme.cz
na našich webových stránkách.
Dobrovolnou prací (např. organizační pomoc
na veřejných akcích, roznos letáčků a plakátů).
Uvítáme Vaše nápady, jak nám můžete pomoci.
Kontaktujte nás na info@prostorpro.cz.

Koncept: David Petr
Design: Martin Mařák / rill.cz
Text: tým PROSTOR PRO
Korektury: Klára Růžičková
Foto: archív PROSTOR PRO, Marek Chaloupka – vybrané fotografie zaměstnanců z pracovního výjezdu organizace,
Foto na obálce je z veřejné akce DEN V KLÍDKU A GRAFFITI STREET JAM, červen 2012
©2013/ PROSTOR PRO, o. s.
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Děkujeme za finanční dotace těmto institucím a nadacím
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PROSTOR PRO, o. s.
Čajkovského 1861
500 09 Hradec Králové
telefon: 495 262 202
e-mail: info@prostorpro.cz
www.prostorpro.cz
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