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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy, vážení pánové, milí příznivci a přátelé,
rok 2013 se do historie PROSTOR PRO jistě zapíše jako rok největších změn. Ve čtrnáctém roce existence organizace nás potkala především řada personálních změn, z důvodu
účinnosti nového občanského zákoníku jsme se transformovali na obecně prospěšnou
společnost a podnikli jsme kroky, abychom v blízké budoucnosti mohli postavit novou
budovu. Začali jsme také pomáhat pěstounským rodinám, otevřeli (pod hlavičkou obecně
prospěšné společnosti Lávka) restauraci Dobromysl a po celý rok jsme se věnovali mladým
absolventům, ve snaze pomoci jim s nalezením uplatnění na trhu práce. I nadále zůstáváme
věrni svému poslání a pomáháme dětem a mladým lidem, rodinám s dětmi i školám. Naše
dveře jsou však otevřené pro každého z Vás.

David Petr
ředitel

V následujících letech nás čeká náročné období, které, jak pevně věřím, společně úspěšně
zvládneme. Děkuji, že jste s námi. Děkuji, že s námi budete. Přeji nám všem, ať se nám
v naší spolupráci i do budoucna stále daří.
David Petr

KDO JSME
ÚPLNÝ NÁZEV / PRÁVNÍ FORMA

REGISTRACE

BANKOVNÍ SPOJENÍ
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2000154498/2010, Fio banka, a. s.
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NAŠE PROGRAMY A AKTIVITY
NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY

PROKARIÉRNÍ PROGRAMY

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLUBÍK

Nultý ročník v pracovním životě

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK

Odborné praxe a stáže

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

AKTIVITY PRO VEŘEJNOST

Preventivní programy SPIRÁLA

Multifunkční hřiště PLÁCEK

Probační a resocializační program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

Veřejné akce
Vzděláváme!

PRORODINNÉ PROGRAMY
Rodinné centrum POHODA
Náhradní rodinná péče PECKA

Restaurace a kavárna DOBROMYSL

KDO JSME
A PROČ ZDE JSME
Jsme lidé se zodpovědným přístupem nabízející tvůrčí prostor pro rozvoj
osobních schopností, dovedností a mezilidských vztahů. Poskytujeme
pomoc a podporu při hledání cest z obtížných životních situací a vytváříme
příležitosti pro změnu. Podporujeme zdravé fungování rodiny
i jednotlivců.

NAŠE HODNOTY
Hodnoty, na nichž je založena naše práce:

ZODPOVĚDNOST

RESPEKT

OTEVŘENOST

PROFESIONALITA

Jsme zodpovědní sami k sobě
i k druhým; přijímáme svou míru
odpovědnosti a očekáváme ji také
od druhých; chováme se takovým
způsobem, aby se na nás druzí
mohli spolehnout.

Vycházíme ze vzájemného uznání
a pochopení, respektujeme hranice
druhých a srozumitelně formulujeme hranice našich služeb i osobní
hranice.

Jsme otevřeni novým věcem, jsme
otevřeni spolupráci; jednáme
na rovinu, transparentně; zejména
v jednání s klienty je pro nás
důležitá opravdovost.

Tým sestavujeme tak, aby jeho složení odpovídalo složení týmu profesionální organizace a splňovalo
nároky vyplývající z legislativních
norem; propojujeme odbornost
a lidský přístup.

NAŠE VIZE

Být uznávaným poskytovatelem kvalitních služeb
zejména pro děti, mládež
a rodiny v regionu.

Být podporou druhým
organizacím i jednotlivcům
pracujícím s obdobnou
cílovou skupinou nebo
v obdobné oblasti.

Být organizací, která
je stabilní a zároveň
dostatečně flexibilní
v procesech řízení s důrazem na zajištění a řízení
finančních zdrojů.

Být důležitým partnerem
pro regionální instituce,
firmy, veřejnost.

Mít dobré jméno
na trhu práce
a pečovat o něj.

WHO WE ARE
AND WHY WE ARE HERE
We are PROSTOR PRO, a non-profit organization from the city of Hradec Králové.
We are people who responsibly offer creative space for the development
of personal abilities, skills and interpersonal relationships. We provide help
and support in difficult life situations and create possibilities for change.
We support healthy functioning of families and individuals.

OUR VALUES
Values on which our work is based:

RESPONSIBILITY
We are responsible to ourselves
and to the others. We accept
own responsibility and we expect
the same from others. We behave
in such a way that others
can rely on us.

RESPECT

OPENNESS

We have respect for ourselves and We are open to new ideas, we are
for others. We set appropriate
open to cooperation. We act franboundaries which respect the limits kly and transparently. Honesty and
of individual and the services
sincerity are important to us espewe provide.
cially in dealing with clients.

PROFESSIONALISM
The team is put together so that its
composition corresponds to a professional organization meeting the
requirements resulting from legislative rules. We connect professionalism and human approach.

OUR VISION

To provide high-quality
services especially for children, youth and families
in the region.

To support other organizations and individuals
working with similar target
group or in similar areas.

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.

HISTORIE
2000

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

2003

2004

2005

2006

2007

V červnu 2003 jsme otevřeli Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
KLÍDEK. Z řemeslné sféry jsme odstoupili, přejmenovali se na občanské sdružení PROSTOR PRO. Soustředili jsme se na realizaci sociálních
programů a na akce pro veřejnost. V září 2005 jsme otevřeli Mateřský
klub POHODA pro maminky na mateřské dovolené. Na jaře 2006 jsme
začali s Terénním programem STREET poskytovat služby mladým lidem
přímo na ulici. V roce 2007 jsme pořádali čtyři veřejné akce.

HISTORIE
2008

2009

2010

2011

2012

Na podzim 2008 jsme otevřeli Multifunkční hřiště PLÁCEK. Na konci roku 2009 jsme zahájili Preventivní programy SPIRÁLA a uskutečnili přípravnou fázi
pro probační program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN. V roce 2010 jsme rozšířili nabídku preventivních programů v Hradci Králové a v probačním programu jsme
zrealizovali dva tříměsíční běhy. Pro veřejnost, dárce a příznivce jsme připravili první benefiční večer v Divadle Drak s aukcí uměleckých předmětů. V roce
2011 jsme rozšířili působnost Preventivních programů SPIRÁLA na území Královéhradeckého kraje a NZDM KLÍDEK se stal akreditovaným pracovištěm
Univerzity Hradec Králové. Na podzim 2011 jsme Mateřské centrum POHODA přejmenovali na Rodinné centrum POHODA. V říjnu 2011 jsme založili obecně
prospěšnou společnost LÁVKA se záměrem zahájit sociální podnikání. V roce 2011 jsme pořádali již 7 veřejných akcí. V roce 2012 jsme sloučili Terénní program STREET s NZDM KLÍDEK a slavnostně jsme otevřeli upravený prostor NZDM KLUBÍK. Rozšířili jsme aktivity Rodinného centra POHODA: služby cílíme
na rodiny a pořádáme menší akce pro veřejnost. Zahájili jsme mezinárodní spolupráci se Slovenskem a Srbskem v projektu Nultý ročník v pracovním životě. V naší obecně prospěšné společnosti LÁVKA podnikáme přípravné kroky k otevření nekuřácké restaurace s kavárnou na Gočárově třídě.

HISTORIE
2013

NZDM KLÍDEK je tu již 10 let. V Rodinném centru POHODA nabízíme dopolední a odpolední programy,
veřejné volnočasové akce rozšiřujeme o vzdělávání. Prorodinné programy jsme doplnili o Náhradní rodinnou
péči PECKA, kde pomáháme a podporujeme pěstounské rodiny. Na Open Air Programu Divadla evropských regionů
nabízíme po celých deset dní aktivity pro rodiny s dětmi. Naše obecně prospěšná společnost LÁVKA otevřela
restauraci s kavárnou Dobromysl. V projektu Nultý ročník v pracovním životě efektivně pomáháme mladým
absolventům uplatnit se na trhu práce. Na závěr roku jsme se, vzhledem k novému občanskému zákoníku,
transformovali na obecně prospěšnou společnost a získáváme do osobního vlastnictví budovu v Malšovicích.
Vedle čtvrtého Benefičního večera v Divadle Drak pořádáme v Malšovicích první Vánoční jarmark.

LIDÉ V ORGANIZACI
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ (do 18. 12. 2013)
PŘEDSEDKYNĚ SDRUŽENÍ

ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Mgr. Helena Kožíšková (do 16. 10. 2013)

Milena Altmannová, DiS.

Mgr. Helena Němečková (od 17. 10. 2013)

Mgr. Zdena Lejsková, DiS.
Mgr. Michal Klapal

RADA SDRUŽENÍ

Ing. Alena Kopicová

Ing. Alena Kopicová

Mgr. Helena Kožíšková

Mgr. Helena Kožíšková (do 16. 10. 2013)

Ing. Pavel Lipovský

Bc. Gabriela Lepková, DiS. (od 17. 10. 2013)

Mgr. Helena Němečková

Ing. Pavel Lipovský

David Petr

Mgr. Helena Němečková

Ing. Michaela Špinová

David Petr

Bc. Simona Zatloukalová

Ing. Michaela Špinová

PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.

Bc. Simona Zatloukalová

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST (od 19. 12. 2013)
ZAKLADATELÉ
Ing. Alena Kopicová
Ing. Pavel Lipovský
David Petr

DOZORČÍ RADA
předsedkyně: Ing. Michaela Špinová
člen Mgr. Michal Klapal
členka Bc. Gabriela Lepková, DiS.

SPRÁVNÍ RADA
předseda Ing. Pavel Lipovský
členka Mgr. Helena Němečková

ŘEDITEL
David Petr

ZAMĚSTNANCI VE SDRUŽENÍ
ŘEDITEL/KA ORGANIZACE
Mgr. Marie Vrzáková (do 30. 9. 2013)
David Petr (od 1. 10. 2013)

VEDOUCÍ NÍZKOPRAHOVÝCH PROGRAMŮ
Bc. Simona Zatloukalová (do 12. 4. 2013)
Bc. Gabriela Lepková, DiS. (od 15. 4. 2013)

KOORIDNÁTORKA PROJEKTU NULTÝ

FINANČNÍ MANAŽER
Bc. Petr Bartoníček

VEDOUCÍ PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ
Mgr. Zdena Lejsková, DiS. (do 31. 3. 2013)
Bc. Gabriela Lepková, DiS. (od 15. 4. 2013)

KOORDINÁTORKA ODBORNÝCH PRAXÍ

VEDOUCÍ PRORODINNÝCH PROGRAMŮ

Bc. Simona Zatloukalová
Zdeněk Frýba, DiS.
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
Mgr. Eva Mecnerová
Mgr. Pavla Nováková
Mgr. Lucie Novotná
Mgr. Simona Rind
Mgr. Lukáš Tříska

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA
Ing. Zuzana Zatloukalová
FIREMNÍ FUNDRAISER a PRACOVNÍK PR
David Petr

Bc. Natálie Sejkorová (do 30. 10. 2013)
– nástup na mateřskou dovolenou
Martina Novotná, DiS. (od 1. 11. 2013)

ASISTENTKA
Adéla Břeštovská

KOORDINÁTORKA PROGRAMU
PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN
Petra Popelková

ROČNÍK V PRACOVNÍM ŽIVOTĚ
Mgr. Michaela Nová

Mgr. Eva Mecnerová

TÝM NZDM KLUBÍK a NZDM KLÍDEK

Mgr. Lenka Veselá

TÝM PREVENTIVNÍ PROGRAMY SPIRÁLA

VEŘEJNÉ AKCE KOORDINOVALI

PREVENTIVNÍ PROGRAMY SPIRÁLA

Mgr. Zdena Lejsková, DiS.
Bc. Gabriela Lepková, DiS.

Zdeněk Frýba, DiS.
Mgr. Pavla Nováková
Mgr. Michaela Nová
David Petr

Milena Altmannová, DiS.
Mgr. Dana Benešová
Mgr. Jana Klementová
Mgr. Gabriela Kopecká
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
Mgr. Magdaléna Olívková
Petra Popelková
PhDr. Sabina Slavíčková
Bc. Barbora Sommerová
Bc. Lucie Šmídová

Petra Popelková
TÝM RODINNÉ CENTRUM POHODA
Bc. Natálie Sejkorová
Martina Novotná, DiS.
Adéla Břeštovská

Bc. Natálie Sejkorová
EXTERNÍ ODBORNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
A LEKTOŘI (DPP)

Mgr. Michaela Nová
TÝM NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE PECKA
Bc. Natálie Sejkorová
Martina Novotná, DiS.
Mgr. Lenka Klívarová
Mgr. Nikola Jelínková

PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
(NZDM KLUBÍK, NZDM KLÍDEK)
Bc. Barbora Celá
Bc. Barbora Sommerová
Bc. Ivana Velčovská, DiS.
Mgr. Lenka Veselá

Mgr. Lukáš Vonostránský

PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

NULTÝ ROČNÍK V PRACOVNÍM ŽIVOTĚ

NÁHRÁDNÍ RODINNÁ PÉČE PECKA

Mgr. Jiří Maléř
Mgr. Jaromír Rémiš

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA

Mgr. Helena Němečková
Bc. Šárka Pelová
Mgr. Agáta Havlíková
Mgr. Marián Levínský
Bc. Milan Žalud
Simona Kučerová

Dagmar Bartoníčková

Mgr. Jan Sodomka

Mgr. Petr Hammerlindl, DiS.
PhDr. Jana Tomanová
Mgr. Irena Teichmanová
Mgr. Blanka Kadeřávková
Mgr. Lucie Hornová
Mgr. Marcela Kašparová

Mgr. Jiří Maléř

PhDr. Milada Nádvorníková

Bc. Alena Říhová
Mgr. Dana Benešová
Jan Smejkal

Ing. Jiří Pilař
Mgr. Lukáš Tříska

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

RODINNÉ CENTRUM POHODA
Mgr. Jana Hayes
Ing. Simona Šafránková

Ing. Pavel Lipovský

Ing. Stanislav Rojík

Olga Štulírová, Petra Štrossová
Mgr. Tereza Vlčková
Mgr. Nikola Jelínková
Růžena Sládečková
Mgr. Michaela Vlková

Ing. Zdeňka Kučerová

Jana Machaňová

Radka Švejštilová

Mgr. Petra Jendeková
Mgr. Vendula Chmelová
Babeta Klopanová
Mgr. Helena Kožíšková
Lucie Borovková
Jana Netíková

DĚKUJEME NAŠIM DOBROVOLNÍKŮM
Martina Vrbická
Soňa Fišerová
Daniela Mazalová
Martina Krejcarová
Nikola Jelínková
Zdeňka Hochmanová
Ludmila Madali
Václav Bartoš
Michaela Bakovská

Barbora Celá
Petr Jankovský
Ondřej Koupil
Tereza Pelikánová
Mirek Vrbický
Anička Zálišová
Zdeňka Hochmanová
Jan Rederer

Děkujeme dobrovolníkům ze společnosti Královéhradecká provozní
(paní Bergrová a tým) za pomoc při pořádání burzy dětského oblečení
a vybavení.
Děkujeme dobrovolníkům ze společnosti T-Mobile (Eva Fundová,
Lucie Javůrková Bráborcová) za úklid RC POHODA Děkujeme dobrovolníkům ze společnosti Johnson & Johnson (Ilona Horáčková, Tomáš Růžička)
za za pomoc s přípravou veřejných akcí.
Děkujeme dobrovolníkům ze společnosti Allianz (paní Jagrová a tým)
za úklid venkovních a vnitřních prostor a pomoc s přípravou veřejných
akcí.

Dívka, 12 let:
„Jsem tu ráda, cítím
se dobře. Všichni jsou
tady na nás hodný
a ochotný.“

PROGRAM REALIZOVALI
Bc. Simona Zatloukalová
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
Mgr. Lucie Novotná
Mgr. Lukáš Tříska

V NZDM KLUBÍK nabízíme dětem ve
věku 8 – 13 let ohroženým sociálně
nežádoucími jevy bezpečný prostor,
kde mohou trávit volný čas, a doprovázíme je obdobím dětství a dospívání.
Prostřednictvím sociálních služeb jim
poskytujeme pomoc a podporu v obtížných životních situacích.

CO SE NÁM POVEDLO

Dívka, 13 let:
lidí,
„Chodí sem čím dál tím víc
ut.
no
ik
dn
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ce
ví
dá
ho
to
se
takže
ejí zajímavou
šl
ý
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i
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P
em ráda
zábavu, která nás baví. Js
za novou pracovnici.“

V dubnu 2013 jsme prošli rozvojovým auditem České asociace streetwork,
který prověřoval kvalitu poskytovaných služeb. Úspěšným absolvováním
jsme prodloužili členství v asociaci do roku 2016. V první polovině roku
se částečně proměnil tým sociálních pracovníků, v dubnu nastoupila nová
kolegyně, která se velmi dobře zhostila své pracovní role a posílila náš
tým. Podařilo se nám zjednodušit systém individuálního plánování, a tím
zefektivnit práci s klienty. S klienty jsme pracovali na zakázkách týkajících
se rodinného zázemí, vrstevnických vztahů či školního prospěchu. Během
roku jsme uspořádali 21 volnočasových akcí (např. adventure golf, maškarní ples, smaltování nebo již tradiční turnajové dny). Nejvíce klienty oslovilo
nocování v klubu a preventivní den na téma Bodyart. Začala se nám dařit
i spolupráce s rodiči některých klientů, tím jsme dokázali lépe pomoci s aktuálními potížemi. Prohloubili jsme také spolupráci s institucemi, zejména
pak s Oddělením sociálně právní ochrany dětí v Hradci Králové a Školským
poradenským střediskem Mozaika, to nám pomohlo řešit některé klientské
případy systémově.

PLÁNUJEME

V roce 2014 plánujeme zavést pravidelnou činnost pro klienty, jejímž cílem
bude osobnostní rozvoj jedince v oblasti posilování tvůrčích dovedností,
motorických schopností i týmové spolupráce. Opět bychom se rádi zaměřili na motivování klientů k účasti na výjezdových zážitkových aktivitách,
které chceme během roku uspořádat. Chceme udržet a posilovat spolupráci
s rodiči a dalšími odborníky. Jako důležité vnímáme i účast pracovníků
na vzdělávacích kurzech a seminářích, které pomohou pracovníkům v rozvoji dovedností při práci s klienty.

Chlapec, 11 let:
tu
„Chodím sem proto, že mi
mi
pracovníci pomáhají s různý
íme
věcmi. Hrajeme tu hry, chod
hrát Florbal.“

Počet klientů

Počet nových klientů

115

61

Z toho chlapci

Z toho chlapci

63
Z toho dívky

52

36

Počet poskytnutých služeb

5036
3473

45

1257

Výchovné,

Zprostředkování

Sociálně

vzdělávací a aktivizační

kontaktu se společenským

terapeutické

činnosti

prostředím

činnosti

260

1

Pomoc při uplatňování práv,

Ostatní činnosti

Z toho dívky

25

oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí

Chlapec, 20 let: „Jsem tu
ky,
spokojený hlavně s pracovní
stí,
jejich ochotou a angažovano
také za jejich schopnost
naslouchat a poradit.“

PROGRAM REALIZOVALI
Bc. Simona Zatloukalová
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
Zdeněk Frýba, DiS.
Mgr. Eva Mecnerová
Mgr. Pavla Nováková
Mgr. Simona Rind

V NZDM KLÍDEK nabízíme dětem a mladým lidem ve věku 13 – 22 let ohroženým
sociálně nežádoucími jevy bezpečný prostor pro trávení volného času a doprovázíme je obdobím dětství a dospívání. V klubu
i v ulicích města jim poskytujeme prostřednictvím sociálních služeb pomoc a podporu
v obtížných životních situacích.

CO SE NÁM POVEDLO

Chlapec, 17 let:
a pokec
„Baví mě šipky, pracovníci
berou
m
ta
ě
m
že
,
m
tí
s
a
a
dm
s li
k
takového, jaký jsem a ne ja
vypadám.“

V první polovině roku jsme přijali nového pracovníka, který rozšířil stávající tým, a tím jsme mohli rozšířit otevírací a provozní dobu ambulantní
i terénní formy programu. Od března 2013 jsme tedy dostupní pro naše klienty všech 5 dní v týdnu. V dubnu jsme úspěšně absolvovali rozvojový audit
České asociace streetwork a prodloužili tak členství na další 3 roky. V tomto
roce jsme začali v terénní formě využívat jízdní kola jako nový nástroj pro
lepší dosažitelnost některých lokalit a úsporu času při přesunech za klienty
v rámci území města Hradec Králové. V druhé polovině roku jsme společně
s Preventivními programy SPIRÁLA začali aplikovat novou formu, jak oslovovat potenciální klienty klubu – realizovali jsme jednodenní Adaptační
programy pro žáky středních škol v prostorách naší organizace. V klientské práci se nám podařilo pomoci klientům řešit taková témata jako např.
útěk z domu, nechtěné těhotenství či pokus o znásilnění. Během roku jsme
zrealizovali velké množství volnočasových akcí (např. piknik za klubem, vánoční cukroví, batikovací odpoledne nebo nocování v klubu). Ve spolupráci
s hradeckými internáty jsme pořádali preventivní akci s názvem: „Jste také
na facebooku?“. Již tradičně jsme se věnovali akci Graffiti street jam, která
úspěšně proběhla již po sedmé na Ulrichově náměstí v centru města.

mi
Dívka, 17 let: „Pracovníci
přítele.
pomohli i s problémy mého
vého
A nakonec jsem přijala i no
pracovníka a začala
se s ním bavit.“

PLÁNUJEME

V roce 2014 se chceme zaměřit na posílení formy terénní
práce s naší cílovou skupinou dětí a mládeže v okolních
obcích Královéhradeckého kraje, což pro nás znamená zejména navázání spolupráce s některou z obcí a realizaci
terénních služeb v konkrétní oblasti. Plánujeme pokračovat
v realizaci adaptačních programů. Rádi bychom se věnovali
i zlepšení prostředí a vylepšili společně s klienty stávající
podobu klubu. V červnu nás čeká pořádání tradiční akce
Graffiti street jam 8.

Počet klientů

Počet nových klientů

272

153

Z toho chlapci

Z toho chlapci

138
Z toho dívky

134

70

Počet poskytnutých služeb

6362
4421

5

Výchovné, vzdělávací

Zprostředkování

a aktivizační činnosti

kontaktu se společenským
prostředím

Z toho dívky

83

1538

398

Sociálně terapeutické

Pomoc při uplatňování práv,

činnosti

oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních
záležitostí

PROGRAM REALIZOVALY
Mgr. Zdena Lejsková, DiS.
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
Petra Popelková
a externí lektoři

Student 1. ročníku,
ogramu
SŠ vizuální tvorby: „ Z pr
ším:
si budu pamatovat/si odná
„dobrý pocit, snad konečně
zapadnu, zážitky z her.“

Posláním Preventivních programů SPIRÁLA
je dlouhodobé, kontinuální a interaktivní působení v oblasti prevence rizikového chování
žáků a studentů škol i školských zařízení v Královéhradeckém kraji. Realizujeme preventivní
programy a nabízíme radu, pomoc a konzultace pedagogům, žákům a studentům i jejich
rodinným příslušníkům v oblasti rizikového
chování. Se žáky a studenty v rámci preventivních programů pracujeme interaktivní formou,
využíváme techniky zážitkové pedagogiky,
socioterapeutické techniky a další formy práce
podporující aktivní zapojení.

CO SE NÁM POVEDLO

Třídní učitelka, ZŠ Jičín:
„Tento program je, myslím,
promyškoncipován všestranně, je
ně cílený,
lený, odborně vedený, hlav
.“
výsledky téměř hmatatelné

První polovina roku 2013 pro nás byla velmi náročná z řady důvodů – nebyli jsme finančně podpořeni ze strany MŠMT, došlo k zásadním personálním změnám, a proto jsme přistoupili k variantě částečného spojení
s nízkoprahovými programy (preventinví a nízkoprahové programy spadají
pod jednu vedoucí). I přes tyto události se nám podařilo „stát na nohou“
a pracovat zejména na tom, aby mohly programy v dalších letech fungovat
v celé své šíři. V druhé polovině roku jsme se zaměřili na dokončení vnitřních metodických předpisů pro Dlouhodobé preventivní programy a podali
žádost o certifikaci tohoto programu. Také jsme vyjednávali s krajskou školskou metodičkou prevence a okresními metodiky prevence spolupráci pro
další rok a v souvislosti s tím jsme podali 2 projektové žádosti na realizaci
preventivních programů na základních školách v okresech Trutnov a Náchod.
Kromě programů všeobecné primární prevence se nám během roku podařilo zrealizovat 5 programů selektivní primární prevence, pracovali jsme
s rizikovými kolektivy a pomohli jim řešit situace spojené s nespoluprácí v kolektivu, agresivními projevy vůči spolužákům, nerespektováním autorit (nespolupráce a drzost vůči pedagogům), krádeží i nezájmem o výuku. Společně
s nízkoprahovými programy jsme vytvořili nový typ programu – Adaptační
program, který jsme realizovali v 5 třídách středních škol.

PLÁNUJEME

V roce 2014 se chceme zaměřit zejména na realizaci dlouhodobých preventivních programů na základních školách
v okrese Trutnov a Náchod, a tím zároveň navázat dlouhodobou spolupráci s oslovenými školami v těchto regionech.
V červnu chceme úspěšně absolvovat proces certifikace odborné způsobilosti programů primární prevence a získat
tím „punc“ kvality. Plánujeme rozšířit tým externích lektorů a zlepšit proces jejich zaškolování. V neposlední řadě se
chystáme navázat větší spolupráci s Pardubickým krajem.

é
Žák 9. ročníku, ZŠ Deštn
bys
v Orlických horách: Našel
slední
něco, co se ve třídě za po
, věříme
dobu zlepšilo/změnilo: „Ano
si zase a byli jsme si blíž.“

708

1567

86

37

žáci, studenti

žáci, studenti

realizace

třídy

(fyzické osoby)

(kontakty)

479

1041

56

20

žáci, studenti

žáci, studenti

realizace

třídy

(fyzické osoby)

(kontakty)

78

78

4

4

žáci, studenti

žáci, studenti

realizace

třídy

(fyzické osoby)

(kontakty)

Královéhradecký kraj

z toho okres HK

Pardubický kraj

Probační
a resocializační program

PRÁVO PRO
KAŽDÝ DEN

PROGRAM REALIZOVALY
Mgr. Zdena Lejsková, DiS.
Petra Popelková
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
a externí lektoři

Právo pro každý den je probační program
zaměřený na práci s mladými lidmi, kteří se
dostali do střetu se zákonem nebo se dopustili
jiného protiprávního jednání. V průběhu jednoho roku realizujeme zpravidla dva tříměsíční
běhy tohoto programu. Právo pro každý den
je akreditovaný probační program, který naše
organizace realizuje na základě oprávnění vydaného Partners Czech, o.p.s. Program interaktivní formou vzdělává o zákonech, demokracii a lidských právech. Díky aktivnímu zapojení
všech účastníků rozvíjí nejen jejich právní
znalosti, ale zejména praktické dovednosti,
jež jsou potřebné v osobním i profesionálním
životě. Klienti si osvojí základy rodinného, pracovního, trestního a občanského práva tak,
aby znali nejen svá práva, ale též brali ohled
na práva ostatních a byli připraveni přijmout
odpovědnost za své jednání a chování.

CO SE NÁM POVEDLO

k
„Určitě jsem nevěděla toli
co ne.
o zákonech - co se smí a
ě
Tento program mi dal hodn
důležitých informací a rad
t
do života.“ klientka, 16 le

V roce 2013 z důvodu nízkého počtu klientů proběhl pouze jeden běh. Lektorský tým jsme v létě rozšířili o jednu novou lektorku, která se úspěšně
začlenila do stávajícího týmu. Program jsme realizovali v úzké spolupráci
s Probační a mediační službou a Oddělením sociálně právní ochrany dětí
a mládeže Magistrátu města Hradec Králové. Vedle přímé realizace programu jsme zároveň aktivními účastníky Týmu pro děti a mládež, kde je řešena
potřebnost resocializačních programů na území města Hradce Králové.
Běhu se účastnilo 12 klientů, což je maximální možný počet klientů v programu. Nejčastějším důvodem pro jejich zařazení bylo provinění krádeže,
poškození cizí věci nebo manipulace a nakládání s návykovými látkami.
Úspěšně program absolvovalo 10 klientů. V letošním roce jsme zaznamenali rekordní docházku klientů, která byla v průměru 88%. Nejvíce na klienty
zapůsobila lekce s externistou, která probíhala ve Vazební věznici.

PLÁNUJEME

V roce 2014 plánujeme realizovat pouze
podzimní běh, chceme podpořit společnost
Partners Czech, o.p.s. při žádosti o obnovení akreditace programu a zároveň pro nás
bude důležité získat finanční podporu pro
další období.

„Už vím, co je protizákonné
,
a co není. Taky že předtím
než něco udělám, si musím
ou být
promyslet, jaké za to moh
následky.“ klient, 17 let

Počet běhů

1

Programem prošlo
celkem klientů

Úspěšně absolvovalo klientů
celkem (tj. získalo certifikát)

12

10

Z toho chlapci

Z toho chlapci

10
Z toho dívky

2

8
Z toho dívky

2

„Vzdělávání,
přednášky, besedy
co dodat jen tak dál :)“
Lucka V.

PROGRAM REALIZOVALY
Bc. Natálie Sejkorová
Mgr. Michaela Nová
Adéla Břeštovská
Martina Novotná, DiS.

Rodinné centrum POHODA poskytuje rodičům,
prarodičům a dalším rodinným příslušníkům
s dětmi, ale i široké veřejnosti prostor pro
vzájemné setkávání se a výměnu zkušeností.
Realizujeme volnočasové, kulturní, poradenské a společenské aktivity zaměřené na rodiny
s dětmi i širokou veřejnost.

CO SE NÁM POVEDLO

oda
„Do Rodinného centra Poh
se nám
oc
m
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t
le
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avštělíbí, jak centrum funguje. N
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k
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e
m
vuje
žel se tu
i veřejné akce. Děti i man
vždy cítili spokojeně.“
Hana K.

Aktivity centra v roce 2013 navázaly v oblasti jednorázových aktivit pro veřejnost a pravidelného cvičení na předchozí období. Novinkou v roce 2013
roku byla realizace rodinné akce Pohodiáda, která proběhla v době letních
prázdnin. Další novou událostí pro širokou veřejnost byl Vánoční jarmark
s doprovodným programem v podobě interaktivních workshopů. Na tradiční i nové akce RC POHODA byl zaznamenán velmi dobrý ohlas místní
komunity. Dlouhodobě se těší velkému zájmu také dopolední cvičení pro
rodiče s dětmi nebo kurzy pro nastávající maminky. Již tradiční úspěch
mělo Loutkové divadlo Kozlík a Dětský karneval. Příjemným překvapením
pak byla vysoká účast na Lampiónovém průvodu. I v roce 2013 proběhly tradiční akce jako je Malování na chodníku, Kytička, Jarní a podzimní
burza, Mykologická přednáška. V pravidelném programu jsme pokračovali
v pohybových aktivitách (Pilátes, Jóga, Bosu a Zdravotní cvičení) a vzdělání.
V roce 2013 jsme se rovněž účastnili s realizací programu pro děti na Open
Air Programu Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů.

PLÁNUJEME

V roce 2014 plánujeme inovaci a realizaci
dalších ročníků úspěšných akcí z roku 2013.
V nabídce centra ponecháme ty nejnavštěvovanější pravidelné aktivity a dle poptávky ze strany klientů budeme realizovat další
pravidelné aktivity. Mezi jednorázové akce
plánujeme zařazení další události spojené s
českou tradicí, a to Velikonoce v POHODĚ.
Velkou oblastí, na kterou se budeme nadále zaměřovat, je vzdělávání rodičů či jiných
osob pečujících o děti. Pro rok 2014 máme
připravenu řadu přednášek a besed tematicky zaměřených na zvyšování rodičovských
kompetencí a také témata alternativního
vzdělávání dětí. Jednotlivé aktivity budeme
plánovat také dle poptávky a zaměření komunity v Malšovicích.

„Vaše centrum
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Společný program pro rodiče s dětmi:

Odpolední kurzy pro dospělé:

Jednorázové akce pro veřejnost:

počet aktivit

počet typů kurzů

počet akcí

87

8

13

počet návštěv dospělých

počet lekcí celkem

počet dospělých

377
počet návštěv dětí

413

156
počet návštěv dospělých

871

976
počet dětí

964

Náhradní
rodinná péče

PECKA

PROGRAM REALIZOVALY
Bc. Natálie Sejkorová
Mgr. Lenka Klívarová
Mgr. Nikola Jelínková
Martina Novotná, DiS.

„Nikdo mi v životě tak
nepomohl, zvykl jsem si na
ní,
pravidelné návštěvy, povídá
em
osobní přístup. Konečně js
se posunul v životě dál.“
pěstoun

Poskytujeme informace zájemcům a žadatelům o Náhradní rodinnou péči. Pěstounským rodinám nabízíme podporu
a porozumění včetně možnosti uzavření
Dohody o poskytování pěstounské péče.
Zajišťujeme vzdělávání, doprovázení,
odlehčovací pobyty a další služby v oblasti Náhradní rodinné péče.

CO SE NÁM POVEDLO

ým
„Jsem ráda, že se mám s k
ch
poradit i co se týká osobní
lší
věcí, třeba dluhů, získat da
kontakty a rady.“
pěstounka

V roce 2013 se naše organizace rozšířila o nový program a zároveň i nové pracovníky pro oblast Náhradní rodinné péče. NRP patří pod prorodinné programy a zajišťuje ji úvazkově 1,5 pracovníka v přímé práci a vedoucí
prorodinných programů. Působíme v celém Královéhradeckém kraji, zatím však úzce spolupracujeme zejména
s Orgánem sociálně-právní ochrany Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou a Dobruška, kde máme uzavřeny
Dohody o výkonu pěstounské péče. Zajišťujeme tak veškeré služby pro osoby pečující vycházející ze Zákona
o sociálně-právní ochraně dětí i nad jeho rámec. Služby z oblasti vzdělávání a respitní péče nabízíme všem
subjektům z Královéhradeckého kraje, doposud je využívá především OSPOD Kostelec nad Orlicí. Povinné vzdělávání pro osoby pečující v rozsahu 24 hodin za rok zajišťujeme skupinově externími odbornými lektory a individuálně také externími spolupracovníky, ale i našimi odbornými pracovnicemi pro NRP. Velmi se nám osvědčilo
vzdělávání formou víkendového pobytu. Rodiče si v krásném prostředí a příjemné atmosféře splní značnou část
povinného vzdělávání a pro děti je zajištěn smysluplný volnočasový program doplněný např. o muzikoterapii.
Většina „našich“ pěstounů je v příbuzenském vztahu k dětem, které mají v pěstounské péči. Jedná se o prarodiče, sourozence a strýčky či tety. Někdy se vzhledem k věku a zdravotnímu stavu prarodičů stává, že se nemohou
účastnit skupinových vzdělávání mimo jejich místo bydliště a právě tam přicházíme s individuálním vzděláváním
v domácnosti, příp. kombinovaném se samostudiem. A právě u těchto rodin má velký smysl respitní (odlehčovací) péče, kdy si náhradní rodiče odpočinou a my můžeme pro děti zajistit program, který už často není v jejich
silách. Služby zajišťujeme ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Podařilo se nám získat finanční podporu od Statutárního města Hradec Králové na vytvoření kontaktního místa pro pěstounské rodiny na rok 2013
a Nadačního fond J&T nám přislíbil podporu na rok 2014. S materiální podporou nám pomáhají soukromí dárci.

PLÁNUJEME

Plánujeme zrealizovat minimálně dvě vzdělávací pobytové akce pro celé náhradní rodiny. Uskutečnit odlehčovací pobyty – lyžařský
pobyt v době jarních prázdnin a letní pobyt.
Budeme realizovat odborné přednášky v Rodinném centru POHODA i pro osoby pečující. Dále chceme nabízet rodinám účast na
jednorázových akcích RC POHODA určených
pro veřejnost. Budeme udržovat individuální přístup k dětem i náhradním rodičům
i za situace navýšení počtu rodin, o což budeme usilovat. Chceme podporovat a iniciovat kampaně na podporu a osvětu pěstounské péče. I proto nás čeká vytvoření loga pro
NRP a také profesionálních propagačních
materiálů.

„Získali jsme
ných rad
mnoho důležitých a potřeb
Jemu
k výchově našeho synovce.
pořádai nám se velice líbí také na
rodiny.“
lé
ce
i
ti
dě
o
pr
ch
cí
ak
ch
ný
manželé pěstouni

Vzdělávací aktivity pro dospělé:

Vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny:

14

1

počet aktivit

počet pobytů

69

21

18

počet hodin vzdělávání

počet dětí

počet dospělých

NULTÝ ROČNÍK
V PRACOVNÍM
ŽIVOTĚ

PROGRAM REALIZOVALY
Mgr. Michaela Nová
BcA. Magda Zdena Schmidt

Nultý ročník v pracovním životě je určen
pro mladé absolventy SŠ a VŠ do 26 let
z Královéhradeckého nebo Pardubického kraje, kteří jsou registrováni na úřadu práce a ucházejí se o své první zaměstnání. V rámci projektu Nultý ročník
v pracovním životě byla sestavena metodika komplexní přípravy nezaměstnaných mladých lidí pro získání prvního
pracovního místa, kterou ověřujeme
na pilotní skupině účastníků.

CO SE NÁM POVEDLO
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V září do projektu nastoupilo prvních dvacet účastníků,
kteří nejprve absolvovali zážitkový sebepoznávací kurz,
kde se vzájemně seznámili a začali pracovat na svých
plánech a cílech. Dále je čekal kurz pracovní gramotnosti, který je provedl důležitými tématy, jako je například
personální problematika. Každý účastník si také prošel
individuálním kariérovým poradenstvím s personalistou
a dále spolupracoval s pracovní asistentkou, která mu
konzultovala životopisy, motivační dopisy, hledala stáž
a pomáhala hledat pracovní místo. Účastníci si také vyzkoušeli pracovní pohovor nanečisto. Povedlo se nám
zajistit stáž pro celkem osm účastníků, a to v následujících společnostech: Benepal, a.s., Lávka, o.p.s., BauMax ČR, s.r.o., Zdravě jíst a žít, s.r.o., Knihovna města HK
a Středisko výchovné péče Návrat. K prosinci 2013 devět
z účastníků projektu získalo zaměstnání na plný úvazek,
tři na zkrácený. Podařilo se nám také navázat spolupráci
se slovenskými a srbskými partnery.

PLÁNUJEME

Na rok 2014 plánujeme realizaci programu pro dvě další vlny účastníků, kteří projdou upravenou podobou projektu. Bude
tak možné porovnat dvě rozdílné metodiky
a zhodnotit jejich funkčnost a efektivnost.
Na konci roku 2014 je naplánovaná závěrečná konference, která poskytne prostor pro
publicitu a šíření vytvořené metodiky. Ohlasy účastníků a dosavadní výsledky projektu
jsou velmi slibné, jedním z hlavních cílů pro
rok 2014 je tedy nalezení nových možností
financování této aktivity, abychom v ní mohli pokračovat i v následujících letech (jedná
se o projekt podpořený z prostředků Evropského sociálního fondu, kterému v roce 2014
končí doba financování).
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získala své vysněné místo.“
účastnice, 25 let

20

8

Celkový počet

Počet absolventů

účastníků projektu

pracovní stáže

9

3

Počet účastníků, kteří získali

Počet účastníků, kteří získali

zaměstnání (plný úvazek)

zaměstnání (zkrácený úvazek)

ODBORNÉ
PRAXE
A STÁŽE
PROGRAM REALIZOVALI
Mgr. Eva Mecnerová
a pracovníci NZDM KLÍDEK,
NZDM KLUBÍK a RC POHODA

Již druhým rokem jsme akreditovaným
pracovištěm Univerzity Hradec Králové
pro odborné praxe a stáže. Studenti a studentky tak absolvují odbornou
praxi v našich programech. V rámci
exkurzí seznamujeme studenty s činností a provozem organizace a naše
zkušenosti z oboru a inspiraci si s kolegy
z jiných organizací předáváme formou
stáží.
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CO SE NÁM POVEDLO

V roce 2013 u nás svou praxi absolvovalo celkem 14 studentů, nejčastěji z Pedagogické fakulty a Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové. Studentům nabízíme
možnost absolvovat praxi průběžnou i souvislou, a to
v programech NZDM KLÍDEK, NZDM KLUBÍK a Rodinném
centru POHODA. O stáž v našich programech měli zájem
dva kolegové z jiných organizací. Zajímavou a nevšední
zkušeností pro nás byla exkurze tří studentek z Taiwanu.

PLÁNUJEME

V roce 2014 chceme studentům více nabízet
absolvování odborných praxí v Rodinném
centru POHODA a pokusit se udržet stávající kvalitu praxí ve všech našich programech.
Zároveň bychom rádi využili cennou zpětnou
vazbu od studentů ke zkvalitňování našich
služeb.
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Studentka 2. ročníku
oboru Sociální práce, UHK

14
odborné praxe

Počet studentů na praxi

Praxe v programu

Škola

14

5

8

studenti v NZDM KLÍDEK

studenti UHK, Pedagogická fakulta

2

4

studenti v NZDM KLUBÍK

studenti UHK, Ústav sociální práce

2

2

studenti RC POHODA

Jiná

muži

2
stáže

2
exkurze

3
ženy

11

AKTIVITY
PRO
VEŘEJNOST

Jsme v kontaktu s veřejností.
Jsme v kontaktu s Vámi.
Potřebujeme Vás!

Hřiště PLÁCEK je prostorem k pohybovým hrám a aktivitám. Mohou ho bezplatně využít děti, mladí lidé, rodiny,
obyvatelé Malšovic i veřejnost z Hradce Králové. Na sporty jako je tenis,
badminton, volejbal, vybíjená nebo
fotbal zapůjčujeme vybavení. PLÁCEK
využívají i klienti našich programů.

VEŘEJNÉ
AKCE

Pořádáme menší akce pro jednotlivé cílové skupiny a větší akce pro veřejnost.
Zajímavou formou tak informujeme
o aktivitách sdružení a našich programech. Naše akce jsou o setkávání, zážitcích, hudbě, divadlu i o vlastní tvorbě.
V roce 2013 jsme pro Vás připravili:
šestnáctý KLÍDEK FEST, sedmé MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU, sedmý GRAFFITI STREET JAM, čtvrté Hudební večery
a první Aktivity pro rodiny s dětmi na
Open Air Programu, třetí Benefiční večer
v Divadle Drak a první Vánoční jarmark.
Další zajímavé akce, se zaměřením
na rodiny, připravilo Rodinné centrum
POHODA. Účastnili jsme se i akcí jiných
organizátorů (Festival sociálních služeb,
setkání mateřských center Kytička, Open
Air Program desetidenního divadelního
festivalu).

VZDĚLÁVÁME!
Zahájili jsme první kroky k vzdělávacím aktivitám pro veřejnost. V roce 2013
proběhly tři přednášky: Nejčastější
prázdninové úrazy a první pomoc, Zelené potraviny a jejich vliv na zdraví, Využití arteterapie pro děti. V roce 2014 se
chceme zaměřit na přednášky, workshopy, besedy, diskuze a sdílecí skupinky
na zajímavá a aktuální témata. Budeme
vycházet z potřeb příznivců Rodinného centra POHODA a klientů Náhradní
rodinné péče PECKA. Zaměříme se na
téma výchovy dětí, aktuálních trendů
v rodičovské péči, zdravého životního
stylu a alternativních životních směrů.

RESTAURACE
A KAVÁRNA
DOBROMYSL

Restaurace a kavárna Dobromysl je provozovaná obecně prospěšnou společností Lávka, kterou v roce 2011 založilo občanské sdružení PROSTOR PRO. Hlavním
cílem bylo vytvoření společensky odpovědného podniku, který bude napomáhat financování veřejně-prospěšných
aktivit PROSTOR PRO. Dobromysl funguje na principech sociálního podnikání.
V restauraci s kavárnou je zaměstnáno
minimálně 40 % personálu ze skupiny
dlouhodobě nezaměstnaných osob (ženy
nad 45 let, muži nad 50 let) a mladých
lidí v obtížných životních situacích. Nabízíme chutná, zdravá jídla a rozšířenou
nabídku jídel pro vegetariány a celiaky.

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH A SPOLUPRÁCE
SPOLUPRACUJÍCÍ SUPERVIZOŘI
PaedDr. Václav Schmidt (NZDM KLUBÍK a KLÍDEK)
PhDr. Olga Pohlová (SPIRÁLA)
Mgr. Daniela Málková (SPIRÁLA)
PaedDr. Jiljí Novotný (supervize/koučink pro tým vedení)
SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE
Centrální kino s.r.o. (Bio Central)
Center za decu i mlade Maštalište

Oblastní spolek ČČK Hradec Králové
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Orbis Institute, o. z.
Orion, o. s.
Dětský diagnostický ústav Hradec Králové
Partners Czech, o.p.s.
Pedagogicko-psychologická poradna Hradec Králové

CSPS HK – Rodinná a manželská poradna
Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o.p.s.
Gentlemen Singers
kontrapunkt, z. s. (Open Air Program)
INET-SERVIS.CZ, s. r. o. (Hradec Králove.cz)

Policie ČR územní odbor Hradec Králové
Probační a mediační služba České republiky
Proutek, o. s.
RC Sedmikráska Dobruška
Restaurace a kavárna Dobromysl

Školské poradenské pracoviště – Mozaika
Taneční divadlo Honzy Pokusila
Univerzita Hradec Králové
Úřad práce Hradec Králové
Úřad práce Pardubice
Základní, střední školy
ČLENSTVÍ
Jsme členy České asociace streetwork.
Jsme aktivními členy Klubu profesionálních fundraiserů.
Jsme členy Sítě mateřských center.
Kolegové z nízkoprahových programů se aktivně zapojují do činnosti Pracovní skupiny NZDM Královéhradeckého kraje, jejímiž jsme členy. Dále
se aktivně účastní Fóra terénní práce, které je platformou pro sdílení
zkušeností z oblasti terénní kontaktní práce v České republice.

Jsme součástí krajské sítě pro oblast sociálních služeb a preventivních
programů na území Královéhradeckého kraje.
Jsme aktivními členy pracovní skupiny komunitního plánování města
Hradec Králové pro oblast Rodiny s dětmi a mládež a členy uskupení Týmu
pro děti a mládež města Hradec Králové.

FINANČNÍ ZPRÁVA 2013
ZODPOVĚDNÁ OSOBA
Bc. Petr Bartoníček

od fyzických osob a zvláště od firemních partnerů tvoří neodmyslitelnou
součást našeho financování, bez kterého by nebylo možné udržet současnou kvalitu poskytovaných sužeb.

V roce 2013 jsme zrealizovali větší počet programů než předcházejícím
roce. Rozpočet zabezpečujeme z více zdrojů a jeho objem překročil hranici
7 miliónů Kč. Skladba rozpočtu je rozšířena o více donátorů v porovnání
s rokem 2012.

Účetnictví sdružení je vedeno externě. Finanční účetnictví zpracovává společnost Česká alternativní energetika, s.r.o. Hořice a mzdové účetnictví
podnikatelka Milena Striová Hořice.

Neudrželi jsme nastolený trend organizace z posledních let a výsledek

Společnost využívá transparentní účet vedený u FIO banky,

hospodaření se v roce 2013 ocitl v záporných hodnotách. Tento záporný
výsledek je způsoben především snahou o udržení stávajících i započatých
projektů. V roce 2013 jsme nedosáhli předpokládaného objemu finančních prostředků poskytnutých dárci a nadacemi. Zároveň dotace poskytované jednotlivými donátory měly nižší objem. Nadále příspěvky a dary

č. ú. 2000154498/2010, jehož vedení je bez poplatků.
Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2013 nevznikla od žádného donátora
povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem, rozhodli jsme se této
služby nevyužít a uspořené prostředky použít pro činnost naší organizace.

Přehled hospodaření v letech 2003-2013
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

2013

7 121 242

7 413 445

-292 203

Rozvaha za rok 2013 (v tisících Kč)

Výkaz zisku a ztrát za rok 2013
v porovnání s rokem 2012 (v tisících Kč)

AKTIVA
1. 1. 2013

31. 12. 2013

dlouhodobý hmotný majetek

45

45

pohledávky

349

756

finanční majetek

1157

jiná aktiva
aktiva celkem

NÁKLADY/VÝNOSY
2012

2013

spotřebované nákupy

410

496

395

služby

1151

1224

276

0

osobní náklady

5093

5669

1827

1196

ostatní náklady

47

24

náklady celkem

6701

7413

tržby za vlastní výkony

2149

418

přijaté příspěvky a dary

410

737

provozní dotace

3518

5473

ostatní výnosy

636

493

výnosy celkem

6713

7121

hospodářský výsledek

12

-292

PASIVA
výsledek hospodaření

12

-292

vlastní jmění

345

341

dlouhodobé závazky

0

0

krátkodobé závazky

452

1147

jiná pasiva

1018

0

pasiva celkem

1827

1196

FINANCOVÁNÍ A STRUKTURA ZDROJŮ
AKTIVITY REALIZOVALI
Bc. Petr Bartoníček (ekonomické řízení)

Struktura nákladů v roce 2013 (přepočteno na %)

Ing. Zuzana Zatloukalová (projektové řízení)

1

Spotřební materiál včetně drobného majetkuLZZ

3,77

275 902 Kč

David Petr (fundraising)

2

Spotřeba energií včetně vytápění

2,88

213 675 Kč

3

Opravy a udržování

0,03

19 032 Kč

Struktura výnosů v roce 2013 (přepočteno na %)
1

Tržby z prodeje služeb ESF – OP LZZ

17,89

1 273 866 Kč

4

Cestovné

1,47

105 182 Kč

2

Tržby z prodeje služeb ostatní

6,11

434 529 Kč

5

Služby celkem

14,94

1 099 867 Kč

3

Tržby z prodeje služeb reklama

1,28

91 050 Kč

6

Mzdové náklady

56,76

4 193 135 Kč

4

Přijaté dary

9,07

646 183 Kč

7

Zákonné sociální pojištění

15,73

1 158 540 Kč

5

ÚP služby pro pěstounskou péči

6,68

476 000 Kč

8

Ostatní mzdové náklady včetně ižp

4,38

321 020 Kč

6

Dotace státní správy a samosprávy

58,97

4 199 614 Kč

9

Ostatní náklady

0,04

27 092 Kč

Přijaté dotace státní správy a samosprávy

Dotace Magistrát města Hradec Králové

886 398 Kč

Dotace Krajský úřad Hradec Králové

141 000 Kč

Dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí - sociální služby

2 332 943 Kč

Dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí -rodina

213 914 Kč

Dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí – služby pěstounská péče

476 000 Kč

Dotace Ministerstvo spravedlnosti

63 159 Kč

Dotace Ministerstvo školství a tělovýchovy

86 200 Kč

Dotace ESF

1 273 865 Kč

Dotace celkem

5 473 479 Kč

DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM A DÁRCŮM
Děkujeme všem, kdo se na realizaci našich
aktivit v roce 2013 podíleli, naši činnost podporovali finančně, radou, partnerstvím i jinou
pomocí.
Zejména chceme zdůraznit vydatnou pomoc
a podporu ze strany institucí, orgánů veřejné a státní správy, 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
Město Hradec Králové
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

FIREMNÍ PARTNEŘI
AMÁDEUS REAL a.s. / Václav Klán
BAK stavební společnost, a.s. / Ing. Dušan Čížek, MBA
ELZA Předměřice, s.r.o. / Pavel Veselý
Královéhradecká provozní, a.s. / Ing. Jakub Hanzl
Metrostav a.s. / Ing. Jiří Bělohlav
T-MAPY spol. s r.o. / Ing. Milan Novotný
ZCZ s.r.o. / Petr Buršík
Zdravotní pojišťovna MV ČR (pobočka HK)

HLAVNÍ FIREMNÍ PARTNEŘI
FA RENE a.s. / Jiří a Michele Stašovi
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
/ Ing. Jiří Seidler
Východočeská plynárenská, a.s. (člen skupiny RWE)

/ Mgr. Tomáš Jelínek

/ Ing. Jindřich Broukal

FIREMNÍ DÁRCI

FIREMNÍ DÁRCI - MATERIÁLNÍ A JINÁ PODPORA

Audit EU s.r.o. / Mgr. Michaela Bartošová
ATOM RAT s.r.o. / Ing. Vanda Faltýnková
DIMATEX CS, spol. s r.o. / Dietmar Dücker
enteria a.s. / Ing. Libor Joska
Foreigners.cz, s.r.o. / Andrea Teichmannová a Vojtěch Stehno
HK Audit s. r. o. / Ing. Zdeněk Kuča
IMEDA spol. s r.o. / Ing. Milan Tměj a Oldřich Kábrt
Kingspan a.s. / Ing. Jan Beneda
Merida Hradec Králové, s. r. o. / Petr Hrobař
MF Servis s. r. o. / Ing. Jiří Veselý a Ing. Jaroslav Havíř

AGI HK spol. s r.o. / Ing. Aleš Pražák
BARA HK spol. s r.o. / Bohuslav Šlechta
DŘEVO TRUST, a.s. / Luděk Ruprich
DUKASE s.r.o. / Filip Kaška a Michal Dunda
EMADO Hradec Králové, s.r.o. / Ing. Eva Duchoslavová a Pavel Mach
GARAMON, s.r.o. / Pavel Kubát
Hradecké služby a.s. / Radek Sokol
INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o. / Jiří Fanta
Snowbear s.r.o. / David Šinták

NUTRICIA DEVA a.s. / Ing. Vilém Maur, MBA
POLSTRIN DESIGN, s.r.o. / Hana Havlínová, Karel Pacák, Ing. Ondřej Pacák
Sconto Nábytek, s.r.o. / Ing. Karel Rupeš
Smart Print s.r.o. / Ing. Petr Hendrych a Ing. Ivan Raud
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

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

DĚKUJEME REDAKTORŮM A NOVINÁŘŮM

Jaroslav Dvořák
Milan Jaška
Pavel Jór
Zdena Kučerová ml.
Jan Smejkal
Michaela Špinová

PŘEDMĚTŮ NA BENEFICI
Veronika Bachtíková
Kateřina Bramborová
Lenka Falušiová
Radka Janů
Lucie Kadlečková
Kateřina Kesslerová
Eliška Kuthanová
Dagmar Pavelcová
Simona Rind

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

Lucie Růžičková
Tomáš Sejkora
Magda Zdena Schmidt
Šárka Skalická
Martin Zemanský

Pokud zde někdo nebyl zmíněn, nebylo to
úmyslné, myslíme na něj a tímto mu zvlášť
děkujeme.

DĚKUJEME MĚSTU HRADEC KRÁLOVÉ
A KRÁLOVÉHRADECKÉMU KRAJI, zejména
Ing. Anně Maclové, PhDr. Marku Šimůnkovi,
Mgr. Světluši Kotrčové, Mgr. Ditě Kosové
a Mgr. Jiřímu Kotalovi za podporu našich
programů.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ
NAPLŇOVAT POSLÁNÍ, CÍLE A VIZI NAŠÍ

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 č. ú. 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.
Veškeré informace najdete na našich webových stránkách www.prostorpro.cz.

Děkujeme za finanční dotace těmto institucím a nadacím

RWE Corporate Identity

RWE STRUČNÝ PŘEHLED. Používání loga RWE.
Výjimečné poděkování patří našim hlavním firemním partnerům a významným firemním partnerům
Logo RWE

Barevná verze (CMYK)

Barevná verze (Pantone)

Negativní verze

Černobílá verze

RWE_UK_Logo_1C_4C_M.ai
RWE_UK_Logo_1C_4C_M.eps

RWE_UK_Logo_1C_P_M.ai
RWE_UK_Logo_1C_P_M.eps

RWE_UK_Logo_4C_N_M.ai

RWE_UK_Logo_1K_P_M.ai
RWE_UK_Logo_1K_P_M.eps

Zvláštní poděkování také patří našim firemním partnerům

Barevné pozadí

Bílé pozadí

Pozadí ve stupních šedi

Bílé pozadí

.AI

.EPS

.AI

.EPS

.AI

.EPS

.AI

.EPS

.AI

.EPS

pouze Adobe CS 3
a vyšší

nelze použít

pouze Adobe CS 3
a vyšší

Adobe CS3,
QuarkXPress,
Corel Draw

pouze Adobe CS 3
a vyšší

nelze použít

pouze Adobe CS 3
a vyšší

nelze použít

pouze Adobe CS 3
a vyšší

Adobe CS3,
QuarkXPress,
Corel Draw

nemá definovánu
průhlednost

nemá definovánu
průhlednost

nemá definovánu
průhlednost

Zaslání loga dodavateli

PROSTOR PRO, o.p.s. / Čajkovského 1861 / 500 09 Hradec Králové / telefon: 495 262 202 / e-mail: info@prostorpro.cz / www.prostorpro.cz / www.facebook.com/prostorpro
Dodavatel logo otevřel

Dodavatel logo neotevřel

