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ÚVODNÍ SLOVO

pro vás
let 5

Vážené dámy, vážení pánové, milí příznivci a přátelé PROSTOR PRO,

právě si prohlížíte v pořadí patnáctou zprávu o činnosti naší neziskové organizace.  
Při důkladnějším pročtení v ní naleznete všechny důležité informace, které se vztahují  
k životu naší obecně prospěšné společnosti v roce 2014. Nezapomeňte, prosím, věnovat 
pozornost straně jedenáct, kde se na jednom místě dozvíte, co se nám v uplynulém roce 
podařilo a čím dobrým jsme prospěli našim klientům a široké veřejnosti.

V roce 2015 chceme na loňské úspěchy navázat a pokračovat v nich. Jedním z našich 
stanovených cílů je vytvoření malé zahrady a příjemného posezení. Toto zákoutí by mělo 
sloužit jako místo setkávání pro všechny, kteří využívají našich služeb – děti, mladé lidi  
i rodiče s malými dětmi. Největším, avšak spíše dlouhodobým úkolem, který jsme si vy-
tyčili, je postavit novou budovu. Místo stávajícího dřevěného objektu z roku 1971 chceme 
naše programy realizovat v prostoru, který bude vyhovovat našim aktivitám a poslání. 
Přejeme si, aby plánovaný objekt mohli „zabydlet“ nejen naši stávající a noví klienti, 
ale i sousedé a veřejnost z Malšovic, kteří ještě nevyužívají našich služeb nebo se dosud 
neměli příležitost účastnit našich akcí a aktivit pro veřejnost. Navíc na veřejném setkání 
celý záměr představíme, abychom znali připomínky, nápady a podněty od veřejnosti 
dříve, než najdeme ten správný evropský dotační program.

Pevně věřím, že v roce 2015 se nám podaří naplnit všechny naše cíle a především,  
že našim programům, milí klienti, příznivci, přátelé a dobrovolníci, zůstanete věrni, 
abychom je pro Vás mohli nadále rozvíjet a zlepšovat. 

Držte nám pěsti. Děkujeme, že jste s námi!

    David Petr

David Petr

ŘEDITEL ORGANIZACE
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NÍZKOPRAHOVÉ 
PROGRAMY

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež KLUBÍK

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež KLÍDEK

PREVENTIVNÍ 
PROGRAMY

Preventivní programy 
SPIRÁLA

Probační program 
PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

PRORODINNÉ 
PROGRAMY

Rodinné centrum 
POHODA

Náhradní rodinná 
péče PECKA

NAŠE PROGRAMY / AKCE A AKTIVITY PRO VEŘEJNOST 
PŘEHLED

PROKARIÉRNÍ 
PROGRAMY

Nultý ročník 
v pracovním životě 
(do 31. 11. 2014)

Odborné praxe a stáže

AKCE A AKTIVITY 
PRO VEŘEJNOST

Akce pro veřejnost
Sportovní hřiště PLÁCEK

Vzděláváme!
Dobrovolníci, zapojte se!



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.

KDO JSME A PROČ ZDE JSME



NAŠE HODNOTY
Hodnoty, na nichž je založena naše práce:

Zodpovědnost

Jsme zodpovědní sami k sobě i k druhým;  
přijímáme svou míru odpovědnosti  

a očekáváme ji také od druhých; chováme  
se takovým způsobem, aby se na nás  

druzí mohli spolehnout.

Respekt

Vycházíme ze vzájemného uznání  
a pochopení, respektujeme hranice  

druhých a srozumitelně formulujeme  
hranice našich služeb  

i osobní hranice.

Profesionalita

Tým sestavujeme tak, aby jeho složení  
odpovídalo složení týmu profesionální  

organizace a splňovalo nároky vyplývající  
z legislativních norem; propojujeme  

odbornost a lidský přístup.

Otevřenost

Jsme otevřeni novým věcem,  
jsme otevřeni spolupráci; jednáme  
na rovinu, transparentně; zejména  

v jednání s klienty je pro nás důležitá  
opravdovost.



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.

WHO WE ARE AND WHY WE ARE HERE



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

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

of individual and the services 
we provide.

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.

Openness

We are open to new ideas, 
we are open to cooperation. We act frankly  
and transparently. Honesty and sincerity 
are important to us especially in dealing 

with clients.



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 - 2007
V červnu 2003 jsme otevřeli Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
KLÍDEK. Z řemeslné sféry jsme odstoupili a přejmenovali se na občan-
ské 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 
s Terénním programem STREET začali poskytovat služby mladým lidem 
přímo na ulici. V roce 2007 jsme pořádali čtyři veřejné akce.

2000 2003 20082004 20092005 20102006 20112007 2012

HISTORIE

2008 - 2012
Na podzim 2008 jsme otevřeli Multifunkční hřiště PLÁCEK. Na konci roku 2009 
jsme zahájili Preventivní programy SPIRÁLA a uskutečnili jsme 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 otevřeli nový prostor NZDM KLUBÍK. Rozšířili jsme aktivity Rodinného centra POHODA: 
program cílíme na rodiny a pořádme veřejné akce zaměřené na rodiny s dětmi. Zahájili 
jsme mezinárodní spolupráci se Slovenskem a Srbskem v mezinárodním projektu  
Nultý ročník v pracovním životě.



2013
NZDM KLÍDEK je tu 10 let. V Rodinném centru POHODA nabízíme dopolední  
i odpolední program a veřejné akce pro rodiny s dětmi rozšiřujeme o vzdělávání. 
Prorodinné programy jsme doplnili o Náhradní rodinnou péči PECKA, kde pomá-
háme pěstounským rodinám. Na Open Air Programu Divadla evropských regionů 
nabízíme aktivity pro rodiny s dětmi. V projektu Nultý ročník v pracovním životě 
efektivně pomáháme mladým absolventům uplatnit se na trhu práce. Na závěr 
roku jsme se transformovali na obecně prospěšnou společnost a získáváme  
do vlastnictví budovu v Malšovicích. Vedle čtvrtého Benefičního večera 
v Divadle Drak pořádáme v Malšovicích první Vánoční jarmark.

2014
Tento rok zapojujeme veřejnost kromě tradičních tematických akcí i do nových aktivit.  V aktivitě DOBROVOLNÍCI,  
ZAPOJTE SE! získáváme dobrovolníky napříč všemi generacemi. Naplno se již věnujeme vzdělávání pro veřejnost v akti-
vitě nazvané Vzděláváme!, kde vycházíme z potřeb Rodinného centra POHODA a klientů Náhradní rodinné péče PECKA. 
Zaměřujeme se na téma výchovy dětí, aktuálních trendů v rodičovské péči, zdravého životního stylu a alternativních 
životních směrů. V NZDM KLÍDEK promítáme čtyři snímky z festivalu dokumentárních filmů Jeden svět v sérii PROMÍTÁME 
I MY. Rekonstruujeme přilehlý dvorek u naší budovy, a především upravujeme staré místnosti, z nichž vytváříme příjemný 
prostor pro setkávání. V nově vzniklé Vzdělávací a komunitní místnosti začínají již na podzim první společná setkání. 
Finance na rekonstrukci jsme získali díky největšímu počtu hlasů od veřejnosti v soutěži vypsané Nadací O2. Absolvuje-
me pracovní cestu do Srbska, kde prezentujeme naše výsledky v mezinárodním projektu Nultý ročník v pracovním životě 
spolu se Slovenskem a Srbskem. Výsledky dále prezentujeme na konferenci na Úřadu práce v Hradci Králové. Získáváme 
důležitou certifikaci pro naše Preventivní programy SPIRÁLA. Realizujeme první sbírkovou akci pro pražský dobročinný 
obchod Restart shop, a navíc vyhráváme první místo v této sbírkové soutěži s finanční odměnou na zážitkový pobyt pro 
děti z NZDM KLUBÍK a KLÍDEK. Zahajujeme první kroky k realizaci výstavby nové budovy: zadáváme vypracování návrhu 
na vzhled budovy. Náklady na tuto studii hradí finančním darem náš firemní partner. Pátý Benefiční večer PROSTOR PRO 
má dvě nej - nejmenší návštěvnost a naopak nejvyšší finanční zisk pro NZDM KLUBÍK.

2013 2014



LIDÉ V ORGANIZACI 

ZAKLADATELÉ
Ing. Alena Kopicová
Ing. Pavel Lipovský

David Petr

DOZORČÍ RADA
předsedkyně: Ing. Michaela Špinová

člen Mgr. Michal Klapal
členka Bc. Gabriela Lepková, DiS.

ŘEDITEL / STATUTÁRNÍ ORGÁN
David Petr

SPRÁVNÍ RADA
předseda Ing. Pavel Lipovský

členka Ing. Alena Kopicová (do 14. 4. 2014)
členka Mgr. Helena Němečková Mošnová

LIDÉ V ORGANIZACI 
ČLENOVÉ



ŘEDITEL ORGANIZACE
David Petr 

FINANČNÍ MANAŽER
Bc. Petr Bartoníček

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA
Ing. Zuzana Zatloukalová (do 2/2014)

FIREMNÍ FUNDRAISEŘI
David Petr (do 8/2014)

Ing. Jitka Mikulková (od 8/2014)

PRACOVNÍK PR
Ing. Stanislav Rojík (externí spolupráce)

ASISTENTKA
Adéla Břeštovská

VEDOUCÍ NÍZKOPRAHOVÝCH 
PROGRAMŮ
Bc. Gabriela Lepková, DiS. 

VEDOUCÍ PREVENTIVNÍCH 
PROGRAMŮ
Bc. Gabriela Lepková, DiS. 

VEDOUCÍ PRORODINNÝCH 
PROGRAMŮ

Martina Novotná, DiS.

KOORIDNÁTORKA 
PROJEKTU 

NULTÝ ROČNÍK 
V PRACOVNÍM ŽIVOTĚ

Mgr. Michaela Nová (do 11/2014)

KOORDINÁTORKA 
PRO ODBORNÉ PRAXE 

A STÁŽE
Mgr. Eva Mecnerová

KOORDINÁTORKA 
SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ 

PLÁCEK
Mgr. Lenka Veselá

KOORDINÁTORKA 
DOBROVOLNÍCI, ZAPOJTE SE!

Mgr. Nikola Jelínková

KOORDINÁTORKA 
VZDĚLÁVÁME!

Mgr. Michaela Nová

LIDÉ V ORGANIZACI 
PRACOVNÍCI



TÝM NZDM KLUBÍK 
a NZDM KLÍDEK
Zdeněk Frýba, DiS. (do 3/2014)

Bc. Gabriela Lepková, DiS.
Mgr. Eva Mecnerová

Mgr. Pavla Nováková (do 10/2014)
Bc. Barbora Sommerová (od 11/2014)

Mgr. Lukáš Tříska
Bc. Pavel Vávra (od 4/2014)

Mgr. Lenka Veselá
Mgr. Lucie Zídková 

TÝM PREVENTIVNÍ 
PROGRAMY SPIRÁLA

Bc. Gabriela Lepková, DiS.
Petra Popelková

TÝM RODINNÉ CENTRUM 
POHODA
Adéla Břeštovská

Mgr. Michaela Nová
Martina Novotná, DiS.

TÝM NÁHRADNÍ 
RODINNÁ PÉČE PECKA

Mgr. Nikola Jelínková
Mgr. Lenka Klívarová
Martina Novotná, DiS.

TÝM NULTÝ ROČNÍK 
V PRACOVNÍM ŽIVOTĚ

Bc. Petr Bartoníček (do 11/2014)
Mgr. Michaela Nová (do 11/2014)

BcA. Magda Zdena Schmidt (do 8/2014)
Ing. Zuzana Zatloukalová (do 2/2014)

VEŘEJNÉ AKCE 
KOORDINOVALI

Mgr. Michaela Nová
Mgr. Pavla Nováková
Martina Novotná, DiS.

David Petr
Mgr. Lenka Veselá

a další koordinátoři jednotlivých veřejných akcí

EXTERNÍ ODBORNÍ 
SPOLUPRACOVNÍCI 

A LEKTOŘI (DPP)

PRACOVNÍCI 
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

(NZDM KLUBÍK, NZDM KLÍDEK)
Bc. Marie Brichová
Bc. Barbora Celá

Bc. Anna Lobotková
Bc. Tereza Marková

Bc. Barbora Sommerová
Bc. Vendula Stryková, DiS.

Kateřina Šimková

PREVENTIVNÍ PROGRAMY SPIRÁLA
Milena Altmannová, DiS.

Mgr. Hana Brancuská
Bc. Marie Brichová

Mgr. Ivana Dvorná Doleželová
Bc. Alena Chmelíková
Mgr. Jana Klementová

Mgr. Magdaléna Olívková
Petra Popelková

PhDr. Sabina Slavíčková
Bc. Barbora Sommerová

Bc. Lucie Šmídová
Mgr. Lenka Veselá

NÁHRADNÍ RODINNÁ 
PÉČE PECKA

Bc. Karolína Gállová
Mgr. Petr Hammerlindl

Mgr. Eva Hanušová
Veronika Jenčková
Hana Karásková

Mgr. Svatava Šimůnková
Jana Tomešová 

RODINNÉ CENTRUM POHODA
Mgr. Jana Hayes

Mgr. Nikola Jelínková
Bc. Barbara Kubíčková
Mgr. Natálie Marešová

BcA. Magda Zdena Schmidt
Růžena Sládečková

Olga Štulírová
Aneta Vávrová

Mgr. Blanka Věcková



DĚKUJEME NAŠIM DOBROVOLNÍKŮM 

Manželé Bajtošovi, Klára Čejpová, Karolína Daoudová, Markéta Faltová, Monika Heczková, 
Renáta Hrochová, Zdeňka Hrubá, Kateřina Chocholáčová, Tomáš Konrády, Petra Körnerová, 

Ondřej Koupil, Jindřich Mareš, Tereza Marková, Renáta Menclová, Barbora Nárožná, 
Gabriela Nerudová, Zuzana Pelcová, Michaela Podivínská, Adéla Poloprudská, Jan Rederer, 

Irena Rejlová, Petr Schreier, Kateřina Šimková, Radim Špilka, Alena Trojanová, Martina Wetterová.

Děkujeme panu Aleši Pražákovi za zprostředkování pomocníků z Církve Ježíše Krista, 
kteří nám pomohli při rekonstrukci Vzdělávací a komunitní místnosti.

Děkujeme dobrovolnicím Juditě Levitnerové a Anně Zálišové, které se výraznou měrou podílely  
(koordinovaly) na čtvrtém Benefičním večeru PROSTOR PRO v Divadle Drak.

Děkujeme dobrovolnicím ze společnosti ČEZ za pomoc s úklidem 
v Rodinném centru POHODA a při rekonstrukci Vzdělávací a komunitní místnosti.



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.

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ KLUBÍK



Chlapec, 11 let: 
„Do KLUBÍKU chodím, protože tu 
můžu dělat nebo vyrábět různé 
umění a taky protože mi tady  

poradí a jsou milí. KLUBÍK je pro mě 
důležitý, protože na to doma  

nemám čas a doma tak fajn nejsou 
a neporadí mi jako tady.“

Dívka: 12 let: 
,,S pracovníky si můžu povídat 
o věcech, o kterých se nechci 

bavit s rodiči. Jsou tu 
fajn lidi.“



Bc. Gabriela Lepková, DiS.

Mgr. Lukáš Tříska

Mgr. Lucie Zídková

PROGRAM REALIZOVALI CO SE NÁM POVEDLO

Chlapec, 13 let: 
„Do KLUBÍKU chodím, protože  
mě to tady baví a je pro mě  
důležitý, protože jsou tady lidi, 

s kterýma je prča.“

V roce 2014 našich služeb využilo 155 klientů, což je o 50 
více než v letech předchozích. Měli jsme tak možnost praco-
vat na více klientských případech, slyšet více dětských příbě-
hů a poradit či pomoci, když bylo potřeba. Často jsme se 
setkávali s tématem sebepoškozování, které jsme v druhé 
polovině roku řešili. Naši klienti se nám svěřovali s potížemi 
týkajícími se jejich rodinného zázemí, neúspěchů ve škole, 
potíží s prospěchem či ve vrstevnických vztazích. Během 
skupinových rozhovorů jsme se často dotkli tématu prvních 
lásek a obecně vztahů mezi chlapci a dívkami. V první 
polovině roku vznikla pravidelná aktivita s názvem Rukoděl-
né odpoledne, kdy měli klienti možnost vyzkoušet různé 
činnosti, které byly zaměřené na rozvoj jejich dovedností, 
zručnosti, smyslu pro pravidelnou činnost, ale také spolupráci 
či komunikaci ve skupině. Kromě standardních aktivit jsme 
během roku uspořádali 20 akcí (např. Noc v KLUBÍKU, 
Partyzánské zahradničení, Na houby s KLUBÍKEM, Pojďte se  
s námi rozhlédnout…). Pracovníci se v tomto roce věnovali 
dlouhodobému vzdělávání a vybrali si účast ve výcvicích: 

Výcvik v motivačních rozhovorech a Sebezkušenostní výcvik 
kontaktní práce. V roce 2014 jsme se také orientovali  
na propagaci našich služeb směrem k širší veřejnosti.   
Aktivně jsme se účastnili festivalu sociálních služeb Poznejme 
se navzájem, informovali jsme o nízkoprahových programech 
na setkání TEDx v Bio Centrál nebo jsme poprvé uspořádali 
akci pro veřejnost s názvem PROMÍTÁME I MY  v prostorách 
naší organizace.



Dívka, 11 let: 
„Do KLUBÍKU chodím, protože  

mě to tady baví a jsou tady příjemný 
lidi. KLUBÍK je pro mě důležitý,  
protože je tady sranda, rozumím  

si tady se všema.“

Chlapec, 12 let: 
„Do KLUBÍKU chodím, protože tu 
je sranda a jsou tu bezva lidi, se 
kterými se jdu poradit o důležitých 
věcech. KLUBÍK je pro mě důležitý, 

protože sem můžu chodit,  
když nemám kam jít.“



Dívka, 10 let: 
„Do KLUBÍKU chodím, 

protože mě to baví, a protože 
jsou tady dobrý lidi. Je to pro 

mě důležitý, protože je tu
 zábava a sranda.“

Chlapec, 12 let: 
„Do KLUBÍKU chodím, protože 
se doma nudím a tady mám 

kámoše. Je pro mě důležitý, protože 
mi poradí s důležitými věcmi.“



Rádi bychom se opět více intenzivně věnovali cíleným preventivním 
aktivitám v rámci otevírací doby klubu a zaměřovali se na témata, 
která aktuálně klienty nejvíce zajímají a o kterých s námi nejčastěji 
hovoří. Chceme uspořádat zážitkový pobyt. Ten vnímáme jako 
důležitý pro prohloubení vztahu pracovníků s klienty a získání jejich 
důvěry, jež je pro nás odrazovým můstkem pro úspěšnější spolupráci. 
Společné pobyty nám poskytují prostor pro budování tolerance mezi 
klienty a upevňování sociálních vazeb. Dále jsou možností, jak 
klienty vytrhnout z jejich každodennosti a motivovat je k větší 
aktivitě. Pro klienty, kteří se dostávají do věku, kdy je čeká přechod 
do NZDM KLÍDEK, plánujeme vymyslet „přechodový rituál“,  
aby pro ně bylo snazší rozloučit se s již známými pracovníky  
a poznat ty nové.

Počet klientů 155 Počet nových klientů 81

Z toho chlapci 85 Z toho chlapci 42

Z toho dívky 70 Z toho dívky 39

Počet poskytnutých služeb 5706

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 3718

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 24

Sociálně terapeutické činnosti 1598

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 340

Ostatní činnosti 26

PLÁNUJEME STATISTIKA

„Pomáháme, protože věříme, že 
PROSTOR PRO dělá smysluplné projekty.“

Ing. Vojtěch Stehno, Foreigners.cz, s.r.o.



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.

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ KLÍDEK



Dívka, 14 let: 
„Do KLÍDKU chodím, protože 

občas vyhledávám dobrou společnost 
a taky sport. Klub je pro mě důležitý, 
protože mohu probrat své problémy 

s pracovníky.“

 „ Rádi podporujeme smysluplné 
projekty, rádi podporujeme 

PROSTOR PRO o.p.s.“

Ing. Eva Duchoslavová  
EMADO Hradec Králové, s.r.o.



Zdeněk Frýba, DiS. Mgr. Lenka Veselá

Mgr. Eva Mecnerová Mgr. Pavla Nováková

Bc. Barbora Sommerová

Bc. Pavel Vávra

PROGRAM REALIZOVALI CO SE NÁM POVEDLO

Rok 2014 pro nás znamenal odliv starších klientů, kteří se již rozhodli jít svojí vlastní 
cestou a naopak příliv klientů mladších, kteří přešli z NZDM KLUBÍK nebo vyhledali 
zázemí klubu na doporučení svých kamarádů. V terénní formě jsme se zaměřili  
na monitoring nových lokalit. Povedlo se nám zkontaktovat nové skupiny klientů  
ve středu města, zejména v Lipkách. Opět jsme spolupracovali s Domovem dětí  
a mládeže Hradecká, kde se na nás obrací stále více klientů. Započali jsme význam-
nou spolupráci s organizacemi Laxus a Salinger na poli terénní práce. S pracovníky 
obou organizací jsme provedli cca 50 monitoringů lokalit po celém Hradci Králové  
a vyspecifikovali lokality rizikové, na které jsme se začali více soustředit. S klienty 
jsme řešili témata týkající se přechodu na střední školu, hledání brigád či zaměstná-
ní, častěji se objevilo téma experimentování s marihuanou. Na jaře proběhl již osmý 
ročník GRAFFITI STREET JAM, kde se zaměřujeme na oslovení potenciálních klientů  
a informujeme veřejnost o graffiti jako formě pouličního umění. Letošní rok se 
několik našich klientů aktivně zapojilo i do doprovodného programu, což nás velmi 
potěšilo. V polovině roku jsme se zapojili do soutěže Sbírka pro Restart shop 
– obchod s darovaným zbožím a vyhráli jsme první místo tím, že se nám podařilo 
nasbírat věci v nejvyšší hodnotě. Získali jsme tak 75 000 Kč na zážitkový pobyt  
pro naše klienty, který jsme uspořádali v čase podzimních prázdnin na Malé Skále.

Bc. Gabriela Lepková, DiS.



Chlapec, 16 let: 
„Do KLÍDKU chodím, protože je tu  

super zábava, zabavím se tu. Je pro  
mě důležitý, protože sem chodí moji 
kamarádi a jsou tu skvělí pracovníci.“



Chlapec, 21 let: 
„Do KLÍDKU chodím, protože 

rád poznávám nové lidi. 
KLÍDEK je pro mě důležitý, 
protože si mohu popovídat 

a zahrát různé hry.“



PLÁNUJEME

Počet klientů 188 Počet nových klientů 68

Z toho chlapci 117 Z toho chlapci 43

Z toho dívky 71 Z toho dívky 25

Počet poskytnutých služeb 3627

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 2780

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 5

Sociálně terapeutické činnosti 706

Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 136

Ostatní činnosti 26

STATISTIKA

Chlapec, 17 let: 
„DO KLÍDKU chodím, 

protože je to tu fajn.“

V roce 2015 je pro nás důležité stabilizovat tým, do kterého 
budeme přijímat tři nové kolegyně. Velmi nás těší spolupráce 
navázaná s kolegy ze sdružení Laxus a Salinger, se kterými  
se v tomto roce chceme společně zaměřit na nový funkční 
systém terénní práce v Hradci Králové. Tento systém bude 
vzájemně provázaný a zaměřený na více cílových skupin. 
Začátkem roku 2015 jsme získali veřejnou zakázku Služby 
sociální prevence v Královéhradeckém kraji III a naším  
plánem je ji úspěšně realizovat.



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. S žáky a studenty 

v rámci preventivních programů pracujeme interaktivní formou, využíváme techniky zážitkové 

pedagogiky, socioterapeutické techniky a další formy práce podporující aktivní zapojení.

PREVENTIVNÍ PROGRAMY 
SPIRÁLA



Dívka, 13 let: 
„Moc vám děkuji za zajímavou  
přednášku. Určitě mi to dalo 
spoustu do života a i spoustu 

užitečného. Moc jsem si vás oblíbila 
a určitě navštívím vaše 

webové stránky.“ 



Bc. Gabriela Lepková, DiS.

Petra Popelková

externí lektoři

PROGRAM REALIZOVALI CO SE NÁM POVEDLO

Rok 2014 pro nás byl velice úspěšný z hlediska stabilizace 
a rozvoje našich preventivních služeb. Začátkem roku jsme  
se zaměřili na kompletaci vnitřních metodických předpisů, 
které reflektují praxi a zároveň odpovídají Standardům 
odborné způsobilosti poskytovatelů školské primární preven-
ce. V červnu jsme pak prošli certifikačním procesem a získali 
Certifikát pro programy školské všeobecné primární prevence. 
Certifikát pro nás znamená prověření kvality služeb a zároveň 
možnost i nadále žádat o finanční podporu MŠMT. V tomto 
roce se nám podařilo obhájit 2 projekty – Programy primární 
prevence v okrese Trutnov a v okrese Náchod. Navázali jsme 
dlouhodobou spolupráci s 12 základními školami, pro které 
jsme uspořádali celkem 85 programů. Svoji působnost jsme 
rozšířili i do Pardubického a Středočeského kraje, kde jsme 
spolupracovali se 2 školami. Rok 2014 pro nás znamenal  

i personální stabilitu. Dlouhodobé programy primární preven-
ce v okrese Trutnov získaly pro tento rok finanční podporu  
od Škoda Auto. Adaptační programy jsme pořádali v dvojná-
sobném rozsahu oproti předcházejícímu roku, navýšili jsme  
i počet hradeckých škol, které se rozhodly pro spolupráci  
s naší organizací.

Děláte prospěšnou činnost, která 
byla a je ze strany státu významně 
podceněna. Díky za to a těšíme se 

na další spolupráci. 

Ing. Jiří Seidler, předseda představenstva, 
ředitel společnosti, Tepelné hospodářství 

Hradec Králové, a.s.



Dívka, 9 let: 
„Byl to krásný program,  

bavili jsme se o právech, smáli jsme se, 
přemýšleli. Chtěla bych poděkovat  

za ty všechny programy, co jste pro 
nás nachystali.“

„Děkujeme lektorkám 
za rozkrytí problému 

a pomoc žákyni 7. třídy.“ 
(ZŠ Bílá Třemešná, 

školní metodička prevence)



Chlapec, 12 let: 
„Libí se mi práce, kterou děláte,  
protože alespoň máme možnost  

se nad tím zamyslet a rozhodnout  
o svém životě.“ 

„V průběhu celého 
programu měla práce lektorek 
stále stoupající kvalitu, takže 

hodnotím kladně.“ 
(ZŠ Česká Skalice, 

třídní učitelka 7. ročník)



PLÁNUJEME

Počet
Královéhradecký 

kraj
z toho 

okres HK
Pardubický

kraj
Středočeský 

kraj

žáci, studenti (fyzické osoby) 1271 699 26 17

žáci, studenti (kontakty) 3018 1263 50 34

počet setkání 150 65 2 2

třídy 60 32 1 1

STATISTIKA

„Lektoři byli dobře připraveni 
a dokázali na každý dotaz 

reagovat.“ 
(ZŠ Libčany, 

třídní učitelka 7. ročník)

„Líbil se mi kamarádský 
přístup lektorů, 

o nedostatcích nevím.“ 
(ZŠ Meziměstí, 

třídní učitelka 6. ročník) 

V nadcházejícím roce je pro nás zásadním úkolem zajistit 
SPIRÁLE stabilní a dostatečné financování. Je pro nás důležité 
najít další partnery, kteří se budou na spolufinancování 
podílet. Dále bychom se chtěli věnovat rozvoji spolupráce  
s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí a okresní-
mi metodiky prevence v pedagogicko-psychologických porad-
nách. Naším novým cílem je rozšířit naši nabídku i pro rodiče, 
pro které bychom rádi připravili interaktivní semináře zaměře-
né na prevenci rizikových projevů chování.



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 obecně  

prospěšnou společností Partners Czech. 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 profesním 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.

PROBAČNÍ PROGRAM PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

Probační program

PRÁVO PRO 
KAŽDÝ DEN



Bc. Gabriela Lepková, DiS.

Petra Popelková

a externí lektoři 

PROGRAM REALIZOVALI CO SE NÁM POVEDLO

PLÁNUJEME

V roce 2014 měl Probační program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN pauzu z důvodu skončení akredita-
ce programu. Společně s Partners Czech jsme pracovali na obnovení akreditace, abychom mohli 
v dalším roce opět zahájit jeho realizaci. Zároveň jsme se věnovali zajištění získání finančních 
prostředků pro stávající období.

V roce 2015 plánujeme znovu realizovat dva běhy probačního programu, a to jarní a podzimní. 
Opět budeme spolupracovat s externími lektory, odborníky na sociálně právní či trestně právní 
problematiku. V letošním roce se chceme zaměřit především na revizi programu. Společně  
s lektory plánujeme vytvořit SWOT analýzu a zhodnotit efektivitu programu. V druhé polovině 
roku nás také čeká doškolení lektorů, aby i nadále naplňovali potřebnou kvalifikaci. Posledním 
bodem, kterému bychom rádi věnovali pozornost, je zjištění potřebnosti programu ze strany 
spolupracujících institucí (PMS, OSPOD) a vyjasnění role programu v kontextu dalších subjektů. 



Poskytujeme rodičům, prarodičům a dalším rodinným příslušníkům  

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

a výměnu zkušeností a nabízíme volnočasové, kulturní, poradenské  

a společenské aktivity. Jsme místem prorodinných aktivit.

RODINNÉ CENTRUM POHODA



„Rodinné centrum  
navštěvuji už 4 roky. Nejdříve jsem 

chodila s dcerou na společný program. 
Postupně, když se centrum rozrůstalo 
o další aktivity, jsem začala cvičit 

Pilátes. Zajímavé přednášky  
každý měsíc s možností hlídání dětí.“

Klára K.



Adéla Břeštovská

Mgr. Michaela Nová

Martina Novotná, DiS.

PROGRAM REALIZOVALY CO SE NÁM POVEDLO

Rok 2014 pro nás znamenal změnu zejména v oblasti 
vzdělávání, na které jsme se zaměřily. Proběhla u nás řada 
přednášek, workshopů i diskuzí. Na témata stravování, 
výchovy dětí, těhotenství a porodů, očkování, zdraví a nemoci 
atd. diskutovaly desítky dospělých. Pravidelně se u nás schází 
také skupinka Kontaktních rodičů a rodiče vyrábějící hračky 
na principu Montessori pedagogiky. Prostor u nás našli také 
rodiče přemýšlející o domácím vzdělávání pro své děti.
Nezapomněly jsme na maminky na mateřské a rodičovské 
dovolené a rozšířily společný program pro rodiče s dětmi  
o cvičení maminek s mrňousky. Pravidelné programy byly 
plně obsazeny a u některých jsme přidávaly další hodiny. 
Tradičně jsme pokračovaly v cvičení pro ženy a to zejména  
v oblíbené józe, pilates a cvičení pro těhotné. Trvalému 
zájmu se těší angličtina s možností hlídání dětí.  Nově jsme 
zařadily cvičení pro děti mladšího školního věku sedící celé 
dopoledne ve školních lavicích. K protažení nejen páteře,  

jim lektorka rodinné jógy nabídla řadu cviků i na doma.
Osvědčené jednorázové akce pro veřejnost splnily očekávání 
naše i návštěvníků. Pohodová atmosféra přilákala spoustu 
rodin na Malování na chodníku, Lampiónový průvod, Karne-
val, Velikonoce v POHODĚ i Vánoční jarmark. I tento rok jsme 
připravily program pro děti na Open Air Programu Meziná-
rodního festivalu Divadlo evropských regionů.

„Nejlepší lampiónový průvod v Hrad-
ci Králové. Konečně procházka, kterou 

zvládnou i malé děti a na konci je čeká 
sladké překvapení. Už se těšíme na 

další ročník.“
Pavel B.



„Vaše Rodinné centrum navštěvuji se  
synem Tobiáškem už dva roky. Na společném 

programu se nám líbí tvořivá půlhodinka.  
Tobiáš odchází z vaší Pohody pozitivně  
naladěn a výrobek si doma vystaví  

do svého nového pokojíčku.“
Jana R.



„Víkendové akce pro děti jako je např.  
Malovaní na chodníku nebo Vánoční  

jarmark, tak tam nemůžeme chybět. Děti se 
venku vyběhají a zasoutěží, z tvořivých dílniček 

si odnesou domů zajímavé výrobky.  
Akce si vyhledáme s předstihem na vašich 

webových stránkách, a nebo v denním tisku.“
Marek P.

Neziskovou organizaci PROSTOR PRO podporujeme zejména pro 
to, že zaměřuje své volnočasové aktivity na rodiny s dětmi, 

což je velmi důležitý segment klientů ZP MV ČR. Tyto aktivity 
mají často velmi neotřelý a zajímavý charakter a oslovují širo-
kou veřejnost. Proto se jich velmi rádi pravidelně jako partneři 
účastníme. Rovněž si velmi vážíme práce s mladými lidmi, kteří 
potřebují pomoc v obtížných životních situacích a všech dalších 
aktivit neziskové organizace PROSTOR PRO. Závěrem bych  
velmi ocenila i osobní a přátelský přístup všech pracovníků  
PROSTORU PRO, zejména pak Rodinného centra POHODA,  

kterého si osobě velmi vážím. 

Vyjádření ZP MV ČR a Ing. Miroslavy Mourkové 
(pobočka Hradec Králové)



PLÁNUJEME

Společný program pro rodiče s dětmi:

počet aktivit počet návštěv dospělých počet návštěv dětí

96 616 641

Odpolední kurzy pro dospělé:

počet typů kurzů počet lekcí celkem počet návštěv dospělých

6 210 1005

Jednorázové akce pro veřejnost:

počet akcí počet dospělých počet dětí

13 2036 1727

Vzdělávání pro dospělé:

počet aktivit počet návštěv 

16 318

STATISTIKA

Moc rádi k Vám s Natálkou 
chodíme a hlavně máme  
tu možnost chodit do té 
doby, než půjde do školky  

a já zase do práce.“
Lenka V.

V roce 2015 plánujeme vzhledem k vysoké návštěvnosti  
a příjemné atmosféře zopakovat akce pro veřejnost z minulé-
ho roku. Pravidelný program také poběží stejně, jen navíc 
přidáme novinku - cvičení Kung-fu pro děti. Jsme rády,  
když do sebe vše zapadá a věci i děje mají souvislosti. 
Budeme nadále propojovat činnosti v prorodinných progra-
mech a snažit se nalézat a nabízet i místní komunitě prostor 
pro aktivity s námi související a souznějící.



Pěstounským rodinám poskytujeme podporu a pomoc, provázení rodiny, 

kvalitní odborné služby, poradenství, vzdělávání, odlehčovací služby  

a volnočasové aktivity. Nabízené služby a aktivity si rodiny vybírají  

podle svých potřeb a možností. Při poskytování služeb se řídíme 

zákonem č. 359/ 1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE PECKA

PECKA

Náhradní 
rodinná péče



„S paní, co k nám chodí je sranda,  
je hodná a pořád si s námi hraje  
a něco vyrábíme, když jsme třeba  

na horách. Tam je taky hodně kama-
rádů a zábavy, třeba i v sauně.“
předškolní dítě v pěstounské péči



Mgr. Nikola Jelínková

Mgr. Lenka Klívarová

Martina Novotná, DiS.

PROGRAM REALIZOVALY CO SE NÁM POVEDLO

V roce 2014 jsme podle plánu zrealizovaly dvě vzdělávací 
pobytové akce pro celé rodiny. Pěstouni si splnili na každé  
z nich 12 hodin povinného vzdělávání zajištěného stálým 
externím lektorem a odpočinuli v krásném prostředí chaty  
ve Sněžném a v hotelu v Hradci Králové. Pro děti byl vždy 
zajištěn tematický volnočasový program. Děti vyrůstající  
v pěstounské péči se opět také setkávaly na odlehčovacích 
pobytech. Jarní prázdniny strávily děti ve Výprachticích  
za účasti lyžařských lektorů. Některé si prvně vyzkoušely jízdu 
na vleku a sjezd na lyžích, kromě toho využily řadu nabíze-
ných tvořivých i sportovních aktivit. Pro pobyty si vybíráme 
chaty s možností vlastního vaření a v rámci příprav na 
samostatný život, se děti učí základům vaření. K pobytu  
o podzimních prázdninách jsme využily Středisko ekologické 
výchovy v Horním Maršově. O zážitkový program se postaral 
muzikoterapeut a zkušená dobrovolnice. Pro program  
Náhradní rodinné péče jsme vymyslely název PECKA a také  
k němu vytvořili logotyp. Propojujeme činnost NRP PECKA  
a RC POHODA. Pořádáme přednášky pro obě cílové skupiny. 
Nabízíme volnočasové aktivity Rodinného centra POHODA 
také pěstounským rodinám. Nadále spolupracujeme s orgány 

sociálně-právní ochrany v Hradci Králové, Rychnově nad 
Kněžnou a Dobrušce. Účastnily jsme se několika případových 
konferencí, kde jsme jako zástupkyně doprovázející organiza-
ce měly svou opodstatněnou roli. Díky podpoře Nadačního 
fondu J&T jsme si mohly dovolit podporovat děti při volnoča-
sových hrazených aktivitách, doučování i zajistit materiální 
podporu. Podpořily jsme kampaň Hledáme rodiče, odvysílá-
ním spotu Jsou situace, které zažijete jen v rodině v hradec-
kém Bio Centrál.

„Podpory, kterou dostávám  
od klíčové pracovnice, si hodně 

vážím. Stojí při nás.“
pěstoun



„Nejdříve jsme měli obavu, 
kdo k nám zase bude chodit a něco  

říkat, ale nakonec jsme rádi, že nám pra-
covnice pomůže se zařizováním na úřa-

dech i s dětmi. Máme toho dost okolo pěti 
dětí, je pořád co dělat. Taky se musíme 
stěhovat a s tím je hodně starostí.“

pěstounka



„Jsem ráda, že můžu pracovnicím všechno říct,  
není to jako na úřadě, mluví se mnou otevřeně, a tak  
nic netajím, i když mi třeba není dobře, tak se s nimi  

dá vždycky domluvit, splním si s nimi to vzdělávání  
a je to i zajímavé. Malá je má taky ráda a těší se na pobyty.“

pěstounka



PLÁNUJEME

Vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny:

počet pobytů počet dětí počet dospělých

2 21 18

Odlehčovací pobyty pro děti:

počet pobytů počet dětí

2 25

Vzdělávací aktivity pro dospělé:

počet aktivit počet hodin vzdělávání

4 69

Počet rodin (počet uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče): 20

STATISTIKA

Co chceme v roce 2015? Vytrvat v nastaveném trendu a udržet si rodiny 
díky kvalitě poskytovaných služeb. Pokračovat v třístranné spolupráci  
v zájmu dítěte: pěstouni – OSPOD – doprovázející organizace.  
Rodinám nabízet pobytové akce, na odlehčovacích pobytech posilovat 
vztahy s dospívajícími a doprovázet je tak i po dosažení plnoletosti,  
na což se budeme snažit získat finanční podporu.  Chceme pokračovat  
v osvětových činnostech a reagovat na poptávku rodin i orgánů sociálně
-právní ochrany v kraji Královéhradeckém, Pardubickém i Libereckém.

„Chtěl bych jezdit na akce i příští rok,  
to mi ale bude už osmnáct. Jsou tam kámoši 

s podobnými problémy, co mám já, všichni  
nějak řeší rodiče a někdy sourozence,  

který žijí jinde. Hlavně se o tom s pracovnicí 
dá dobře mluvit, vyslechne nás a je v pohodě, 

když říkáme pravdu.“
dospívající dítě v pěstounské péči



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.

NULTÝ ROČNÍK V PRACOVNÍM ŽIVOTĚ



„Posílám pozdrav a poděkování  
z Anglie. Jsem tu díky Vaší  

pomoci a zatím si to tu užívám.“ 
Účastnice 24 let z pracovní  

zkušenosti v zahraničí.



Mgr. Michaela Nová

BcA. Magda Zdena Schmidt

PROGRAM REALIZOVALY CO SE NÁM POVEDLO

Do projektu nastoupilo 15 nových účastníků, 8 účastníků pokračovalo  
z roku 2013. Účastníky jsme podporovaly při získání prvního zaměst-
nání a pracovních stáží. V roce 2014 jsme účastníkům zprostředkovaly 
4 nové stáže ve společnosti Kingspan, České spořitelně a Teleperfor-
mance. Po ukončení účasti pilotní skupiny následovala úprava metodi-
ky. Konala se také dvě setkání, v Srbsku a v Česku, s našimi meziná-
rodními partnery ze Slovenska a Srbska, na kterých probíhal přenos 
dobré praxe našich zahraničních partnerů. V září 2014 jsme metodiku 
dokončily a vytiskly a v říjnu 2014 započala její distribuce veřejnou 
konferencí na Úřadě práce v Hradci Králové. Konference se zúčastnilo 
18 posluchačů.

Jelikož se metodika ukázala být úspěšná, plánujeme pokračovat  
v pomoci mladým lidem se získáním jejich prvního zaměstnání  
i po skončení projektu. V současné době je nám překážkou financování. 
Plánujeme tedy získání finančních prostředků a na jeho základě  
pokračování projektu.

PLÁNUJEME

Celkový počet účastníků projektu

23

Počet absolventů pracovní stáže

9

Počet účastníků, kteří získali zaměstnání (plný úvazek)

9

Počet účastníků, kteří získali zaměstnání (zkrácený úvazek)

1

STATISTIKA



Celkový počet účastníků projektu

23

Počet absolventů pracovní stáže

9

Počet účastníků, kteří získali zaměstnání (plný úvazek)

9

Počet účastníků, kteří získali zaměstnání (zkrácený úvazek)

1

„Díky projektu jsem se dostala 
na stáž, kam bych asi normálně 
nešla. A získala jsem tak pracov-
ní zkušenost, kterou nyní mohu 
uvádět v životopisu a zvyšovat 

své šance na zaměstnání.“ 
Účastnice 25 let.



Jsme dlouhodobě akreditovaným pracovištěm  

Univerzity Hradec Králové a umožňujeme studentům 

absolvovat odbornou praxi v našich programech. 

Pracovníkům z jiných organizací nabízíme možnost 

profesní stáže.

ODBORNÉ PRAXE A STÁŽE

Odborné 
praxe a stáže



,,Před začátkem praxe 
jsem neměla moc pojem o tom, jak to  

v podobném zařízení chodí, takže ani nemůžu 
podle mých zkušenosti porovnat toto zařízení 
s jinými. Každopádně jsem byla nadmíru spoko-
jená s chodem obou klubů. V Klídku jsem zažila 
příjemná odpoledne a podle mě i velmi dobrý 
kolektiv - dobré souznění klientů mezi sebou  

i klientů s pracovníky“.



Mgr. Eva Mecnerová

sociální pracovníci 

NZDM KLUBÍK 

a NZDM KLÍDEK

PROGRAM REALIZOVALI CO SE NÁM POVEDLO

PLÁNUJEME

V roce 2014 v našich programech absolvovalo odbornou praxi celkem 
14 studentů z Pedagogické fakulty a Ústavu sociální práce UHK. Naši 
organizaci navštívilo 5 stážistů, kteří měli nejčastěji zájem o čerpání 
zkušeností z Preventivních programů SPIRÁLA. Poskytli jsme 5 exkurzí, 
z čehož jedna byla věnována sociálním pracovníkům ze zahraničí.

V roce 2015 nás čeká absolvování reakreditačního procesu na Ústavu 
sociální práce UHK, abychom i nadále mohli pokračovat ve vzájemné 
spolupráci. V současné době mohou studenti vykonávat odbornou praxi 
v NZDM KLUBÍK, NZDM KLÍDEK, Rodinném centru POHODA a nově jim 
chceme nabídnout možnost praxe v programu Náhradní rodinná péče 
PECKA. Důležité je pro nás zachovat stávající kvalitu praxí a předávat 
naše zkušenosti dále.

STATISTIKA

Odborné praxe, stáže, exkurze

Odborné 
praxe

Počet studentů 
na praxi

Škola

14 14 Studenti UHK, PdF

Stáže Muži 11

5 3 Studenti UHK, ÚSP

Exkurze Ženy 3

5 11



,,V prostředí Klubíku se mi pracovalo velice dobře. Pracov-
níci byli velice ochotní a vstřícní. A to nejen pracovníci z 
Klubíku, ale celkově v PROSTORU PRO vládla dobrá nálada 
a všichni spolu spolupracují a dobře vycházejí. Každodenní 
fungování probíhalo velice dobře a myslím, že děti, které 
do Klubíku docházejí mohou být jen a jen spokojené. Stej-
ně se musí cítit i praktikanti. Pracovníci se svým klientům 

věnovali opravdu intenzivně a poskytovali jim vše,  
co potřebovali. Na praxi se mi velice líbilo“.



Pořádáme menší akce pro naše cílové skupiny a větší akce 

pro veřejnost. Zajímavou formou tak informujeme o našich 

programech a aktivitách.

 AKCE PRO VEŘEJNOST



Rádi podporujeme schopné lidi, kteří stejně jako my soucítí 
se svými spoluobčany. PROSTOR PRO koná v Hradci Králo-
vé velmi záslužnou práci, když otevírá nečekané možnosti 
pro lidi, kteří se z různých důvodů ocitli na rozcestí života. 

Chceme této organizaci pomoci v organizaci prevence  
i v péči o klienty, proto ji pravidelně finančně podporujeme.

Ing. Ondřej Pacák
Jednatel, POLSTRIN DESIGN, s.r.o.



Mgr. Michaela Nová Mgr. Pavla Nováková

Martina Novotná, DiS.

Mgr. Lenka Veselá a koordinátoři dalších

veřejných akcí

David Petr

AKCE KOORDINOVALI CO SE NÁM POVEDLO

V  roce 2014 jsme pro Vás připravili: sedmnáctý KLÍDEK FEST, osmé MALOVÁNÍ  
NA CHODNÍKU, osmý GRAFFITI STREET JAM, druhé Aktivity pro rodiny s dětmi  
na Open Air Programu, čtvrtý Benefiční večer v Divadle Drak a druhý Vánoční jarmark 
v Malšovicích. Další zajímavé akce se zaměřením na rodiny připravilo Rodinné 
centrum POHODA. Účastnili jsme se i akcí jiných organizátorů (festival sociálních 
služeb Poznejme se navzájem, setkání mateřských center Kytička, konference TEDx 
Hradec Králové, Open Air Program Mezinárodního festivalu Divadlo evropských 
regionů).

PROSTOR PRO je organizace, respektive společenství nadšených lidí, které pomáhá  
lidem. Pomáhá jim v oblastech, kde na to již sami jednotlivci nestačí, podává pomocnou 
ruku tam, kde docházejí síly. Spojuje dobré lidi, kteří se chtějí napravit, nebo potřebuji 
v daný okamžik pomocnou ruku, a kteří také chtějí pomáhat ostatním. Nabízí zázemí 

pro zklidnění, pro navázání nových vztahů, pro restart. Prostě PROSTOR PRO je  
připraven pomoci lidem v kritických životních situacích, pomoci jim vrátit se na základní 

životní cestu. A po více jak deseti letech je vidět, že jejich činnost má stále smysl  
a je opakovaně vyhledávaná. A takové projekty ze srdce rád podporuji.

Milan Novotný, T-Mapy s.r.o.



PROSTOR PRO podporuji již dlouhodobě. 
Zejména proto, že působí v lokalitě, 

kde žiju a mohu pravidelně na vlastní oči 
sledovat úspěchy této organizace.

Míša Špinová



SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ PLÁCEK VZDĚLÁVÁME! DOBROVOLNÍCI, ZAPOJTE SE!

Koordinátorka: Mgr. Lenka Veselá

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.

Koordinátorka: Mgr. Michaela Nová

Pořádáme přednášky, workshopy, besedy, diskuze a sdílecí skupin-
ky na zajímavá a aktuální témata. Vycházíme z potřeb příznivců  
a návštěvníků Rodinného centra POHODA a klientů Náhradní 
rodinné péče PECKA. Zaměřujeme se na témata výchovy dětí, 
aktuálních trendů v rodičovské péči, zdravého životního stylu  
a alternativních životních směrů.

Pravidelně se u nás konají setkání kontaktních rodičů a workshopy 
na téma Výroba hraček na principu pedagogiky Montessori. 
V roce 2014 se u nás konalo 10 přednášek a besed na témata: 
porod, očkování, strava, výchova a vzdělávání dětí, pohyb a zdraví. 
Přednášet přijeli například pan inženýr Syrový, paní doktorky 
Pekařová a Hofhanzlová a další odborníci a zároveň nadšenci  
ve svých oborech.

Koordinátorka: Mgr. Nikola Jelínková

I když jsme s dobrovolníky začali spolupracovat podstatně dříve,  
v roce 2014 byl oficiálně zahájen program Dobrovolníci, zapojte 
se!, se kterým souvisela i aktivní náborová kampaň a oslovení 
koordinátora dobrovolníků. První Smlouva o dobrovolnické činnosti 
byla podepsána v srpnu a do konce roku následovalo dalších  
11. Noví dobrovolníci se v této době zapojili průběžně do 9 akcí, 
které pořádalo především RC POHODA a NRP PECKA. Spolupracuje-
me s lidmi napříč různými generacemi,  do našich řad dobrovolníků 
patří studenti, maminky na rodičovské dovolené, lidé v důchodo-
vém věku nebo senioři. Zapojit se mohou všichni, kteří chtějí svůj 
volný čas trávit aktivní pomocí lidem, kteří ji potřebují.

AKTIVITY PRO VEŘEJNOST:

V roce 2015 již naplno nabídneme příjemný prostor Vzdělávací a komunitní místnosti pro každého z Vás, kdo chcete sdílet zajímavá témata prospěšná lidem z Hradce Králové. 
Pro naši místnost vybereme pěkné jméno. Partnerská organizace Děti sportu bude v našem sídle po celé letní prázdniny pořádat týdenní příměstské tábory.

PLÁNUJEME



Proč podporuji PROSTOR PRO? Není v tom nic složitého.
Jednak mám samozřejmě zájem na tom, aby děti a mládež 

měly náplň pro své  volnočasové aktivity, a ty aby pro ně někdo 
připravil. I kdyby tato činnost měla od například drog, alkoholu 
apod. odvést jen jednoho mladého člověka, je to pro něj i ostatní 
přínosem. Určitě je lepší pohled na děti zapojené do Vámi pořáda-

ných akcí, než na partu feťáků na ulicích.

JUDr. Václav Gadlina, TECHPROFI HK, s.r.o.



FINANČNÍ ZPRÁVA

V roce 2014 jsme zrealizovali obdobný počet programů jako v před-
cházejícím roce. Rozpočet zabezpečujeme z více zdrojů a jeho objem  
se pohybuje na hranici 7 miliónů Kč. Skladba rozpočtu je srovnatelná  
s rokem 2013.

Neudrželi jsme nastolený trend společnosti z minulých let a výsledek 
hospodaření se i v roce 2014 ocitl v záporných hodnotách. Tento 
záporný výsledek je způsoben především snahou o udržení stávajících  
i započatých projektů. V roce 2014 jsme nedosáhli předpokládaného 
objemu finančních prostředků poskytnutých dárci a nadacemi. Zároveň 
dotace poskytované jednotlivými donátory měly nižší objem.

V roce 2014 jsou sníženy výnosy o finanční prostředky, které jsme 
vraceli jednotlivým donátorům a to konkrétně MŠMT a ESF OP LZZ.  
K vrácení došlo z důvodu nedočerpání poskytnutých prostředků  
a to vzhledem ke změnám a rozhodnutím, které proběhly v uplynulých 
obdobích. Celkem se jedná o částku 246 840 Kč. Tato částka prakticky 
odpovídá letošnímu zápornému hospodářskému výsledku. 

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

Ve společnosti ukončila k poslednímu únoru činnost projektová 
manažerka a vzhledem k současné komplikované finanční situaci  
se širší vedení společnosti rozhodlo dočasně si rozdělit její pracovní 
úkoly mezi sebe. 

Účetnictví společnosti je vedeno externě. Finanční účetnictví i mzdo-
vou část zpracovává společnost Česká alternativní energetika, s.r.o. 
Hořice.

Společnost využívá transparentní účet vedený u FIO banky,  
č. ú. 2000154498/2010, jehož vedení je bez poplatků.

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2014 je naší povinností provést 
audit účetní závěrky, je výrok auditora součástí této zprávy. 

Bc. Petr Bartoníček

ZODPOVĚDNÁ OSOBA



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

2014 6 496 673 6 749 306 -252 633

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V LETECH 2003-2014 (V KČ)



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ZA ROK 2014
V POROVNÁNÍ S ROKEM 2013 (V TISÍCÍCH KČ)

NÁKLADY/VÝNOSY

2013 2014

spotřebované nákupy 496 417

služby 1224 1281

osobní náklady 5669 4856

ostatní náklady 24 195

náklady celkem 7413 6749

tržby za vlastní výkony 418 291

přijaté příspěvky a dary 737 567

provozní dotace 5473 5323

ostatní výnosy, nadace 493 316

výnosy celkem 7121 6497

hospodářský výsledek -292 -253



AUDIT

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Provedli jsme audit účetní závěrky pro obecně prospěšnou společnost
za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Odpovědnost statutárního orgánu 
účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán obecně prospěšné společnosti PROSTOR PRO, o.p.s.  
je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý 
obraz v souladu s mezinárodními předpisy, a za takový vnitřní kontrol-
ní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, 
aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou.
 
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této 
účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech 
a mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito 

předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat  
a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní 
závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních 
informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr 
postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik 
významné (materiální)) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce 
způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik 
auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní 
závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení  
je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti 
vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje 
posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních 
odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní 
závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují 
dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv 
a pasiv obecně prospěšné společnosti PROSTOR PRO, o.p.s.  
k 31. prosinci 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření 
za rok končící 31. 12. 2014 je v souladu s českými a mezinárodními 
účetními předpisy bez výhrad.

V Táboře dne 21. 4. 2015

Auditorská společnost: ECO-Economic & Commercial Office s.r.o. 
Sídlo: Krátká 1083, 390 02 Tábor     
číslo oprávnění: KA ČR č.0187
Auditor: Ing. Valdimír Pech
číslo oprávnění: KA ČR č. 0339



Bc. Petr Bartoníček
ekonomické a projektové řízení

Bc. Gabriela Lepková, DiS. 
projektové řízení

Ing. Jitka Mikulková 
fundraising

Martina Novotná, DiS. 
projektové řízení

David Petr  
fundraising

Ing. Zuzana Zatloukalová 
projektové řízení (do 2/2014)

FINANCOVÁNÍ A STRUKTURA ZDROJŮ
AKTIVITY REALIZOVALI



STRUKTURA VÝNOSŮ V ROCE 2014 
Tržby z prodeje 

služeb ESF – OP LZZ

6%

Tržby z prodeje služeb 

ostatní, nadace 

9%

Tržby z prodeje 

služeb reklama 

1%

Přijaté dary 

8%

ÚP ČR státní příspěvek 

na výkon pěstounské péče 

13%

Dotace státní 

správy a samosprávy 

63%

Tržby z prodeje služeb ESF – OP LZZ 395 575 Kč

Tržby z prodeje služeb ostatní, nadace 606 343 Kč

Tržby z prodeje služeb reklama 87 000 Kč

Přijaté dary 479 592 Kč

ÚP ČR státní příspěvek na výkon pěstounské péče 852 000 Kč

Dotace státní správy a samosprávy 4 075 803 Kč



STRUKTURA NÁKLADŮ V ROCE 2014 

Spotřební materiál včetně drobného majetku 194 828 Kč

Spotřeba energií včetně vytápění 223 844 Kč

Opravy a udržování 31 408 Kč

Cestovné 92 929 Kč

Služby celkem 1 078 300 Kč

Mzdové náklady 3 663 617 Kč

Zákonné sociální pojištění 1 054 265 Kč

Ostatní mzdové náklady včetně ižp 138 109 Kč

Ostatní náklady 272 046 Kč
Mzdové náklady 

54%

Ostatní mzdové 

náklady včetně ižp 

2%

Ostatní 

náklady 

4%
spotřební materiál 

včetně DHM 

3%

Spotřeba energií 

včetně vytápění 

3%

Opravy 

a udržování 

1%

Cestovné 

1%

Zákonné 

sociální pojištění 

16%

Služby celkem 

16%



PŘIJATÉ DOTACE STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
(uvedené dotace tvoří 82% celkových výnosů společnosti)

Dotace Ministerstvo práce 

a sociálních věcí - sociální služby 

52%

ÚP ČR státní příspěvek 

na výkon pěstounské péče 

16%

Dotace Ministerstvo 

práce a sociálních věcí 

- rodina 

3%

Dotace Ministerstvo 

spravedlnosti 

0%

Dotace Ministerstvo 

školství a tělovýchovy 

5%

Dotace ESF 

7%

Dotace Magistrát města

Hradec Králové 

13%

Dotace Krajský úřad 

Hradec Králové 

4%

Dotace Magistrát města Hradec Králové 690 200 Kč

Dotace Krajský úřad Hradec Králové 188 250 Kč

Dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí - sociální služby 2 776 000 Kč

Dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí - rodina 182 523 Kč

ÚP ČR státní příspěvek na výkon pěstounské péče 852 000 Kč

Dotace Ministerstvo spravedlnosti 0 Kč

Dotace Ministerstvo školství a tělovýchovy 238 800 Kč

Dotace ESF 395 575 Kč

Dotace celkem 5 323 347 Kč



ČLENSTVÍ

Jsme členy České asociace streetwork.

Jsme aktivními členy Klubu fundraiserů pod Českým centrem fundraisingu.

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 a 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.

Společně s organizacemi Laxus a Salinger jsme založili mezioborovou pracovní skupinu Terénní práce  
v Hradci Králové. Hlavním cílem skupiny je nastavit provázaný systém terénní práce na území  
Hradce Králové tak, abychom dokázali zachytit více potenciálních klientů z více cílových skupin  
a nabízeli jim takové služby, které aktuálně potřebují.



SPOLUPRACUJÍCÍ 
SUPERVIZOŘI A METODICI

PhDr. Martin Hajný, Ph.D. (supervize NRP PECKA)
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA (metodika Nultý ročník v pracovním životě)
Mgr. Daniela Málková (supervize Preventivní programy SPIRÁLA)
PaedDr. Jiljí Novotný (supervize/koučink pro tým užšího vedení)
Mgr. Monika Semerádová (metodická podpora NRP PECKA)
Mgr. Eva Vernerová (supervize NZDM KLUBÍK a KLÍDEK)

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

Centar za decu i Mlade Maštalište (Srbsko)
Centrální kino s. r. o. (Bio Central)
Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o. p. s.
Dětský diagnostický ústav Hradec Králové
Inet-Servis.cz, s. r. o. (webový portál Hradec Králove.cz)
kontrapunkt, z. s. (Open Air Program, Zaber Hradec)
Lávka, o. p. s. (Restaurace a kavárna Dobromysl)
Laxus o. s.
Občanské sdružení Salinger
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové 
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí MěÚ Rychnov nad Kněžnou
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška
Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
Orbis Institute, o.s. (Slovensko)
Partners Czech, o. p. s.
Pedagogicko-psychologická poradna Hradec Králové
Policie ČR územní odbor Hradec Králové
Probační a mediační služba České republiky
Univerzita Hradec Králové
Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Hradci Králové
Základní, střední školy, školská zařízení na území Královéhradeckého kraje

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE 
A PARTNERSKÉ ORGANIZACE



DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM A DÁRCŮM

Děkujeme všem, kdo se podíleli na realizaci našich aktivit v roce 2014 
a finančně, radou, partnerstvím či jiným způsobem nás podporovali. 

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

INSTITUCE
 
Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky 
Komise místní samosprávy Střed města
Královéhradecký kraj 
Město Hradec Králové 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Ministerstvo spravedlnosti ČR 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Úřad práce České republiky v Hradci Králové

HLAVNÍ FIREMNÍ PARTNER

Fa RENE a.s. / Jiří a Michele Stašovi 

VÝZNAMNÝ FIREMNÍ PARTNER

Škoda Auto a.s. / Ing. Pavel Hlaváč

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 
T-MAPY spol. s r. o. / Ing. Milan Novotný 
ZCZ s. r. o. / Petr Buršík 
HK Audit s. r. o. / Ing. Zdeněk Kuča
STATEK KYDLINOV s. r. o. / Ing. Ivan Horák
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s. / Ing. Jiří Seidler
RWE Energie s. r. o. / Ing. Luboš Falhaur



FIREMNÍ DÁRCI

Archaplan s. r. o. / Ing. Robert Prix
ATOM RAT s. r. o. / Ing. Vanda Faltýnková
 JKT Agency spol. s r. o. / Tomáš Kalenský
Notářka JUDr. Olga Čepelová, Ph. D.
Advokátní kancelář HAVLÍČEK & JANEBA s. r. o. / JUDr. Jakub Havlíček a JUDr. Jiří Janeba
Foreigners.cz, s. r. o. / Andrea Teichmannová a Vojtěch Stehno
GTS Czech s. r. o. / Pavel Krejčík
Kingspan s. r. o. / Ing. Jan Beneda
Merida Hradec Králové, s. r. o. / Petr Hrobař
MF Servis s. r. o. / Ing Jiří Veselý a Ing. Jaroslav Havíř
NUTRICIA DEVA a. s. / Ing. Vilím Maur, MBA
POLSTRIN DESIGN, s. r. o. / Hana Havlínová, Karel Pacák, Ing. Ondřej Pacák
Smart Print s. r. o. / Ing. Petr Hendrych a Ing. Ivan Raud
Techprofi HK, s. r. o. / JUDr. Václav Gadlina
Yate s. r. o. / Ing. Jaroslav Záhora
Zdravotní pojišťovna MV ČR / Mgr. Tomáš Jelínek (pobočka Hradec Králové)

FIREMNÍ DÁRCI – MATERIÁLNÍ A JINÁ PODPORA

AGI HK spol. s r. o. / Ing. Aleš Pražák
ALBI / Ing. Antonín Kokeš, MBA
ALTER s. r. o. / Jiří Veselý
AZ PARK s. r. o. / Jiří Pánek
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
GARAMON, s. r. o. / Pavel Kubát
Hradecké služby a. s. / Radek Sokol
Interier 3000 s. r. o. / Janette Podivínská
INKA – dopravní značení Hradec Králové s. r. o / Jiří Fanta
KREDO s. r. o. / Ing. Luboš Dostál
LMC spol s r.o. / Milan Jasný
Montela MH, s. r. o. / Michal Hochman 
PepCom s. r. o. / PhDr. Tomáš Hřebíček 
RENGL s. r. o. / Markéta Renglová 
SINDLAR Group s. r. o. / Markéta Šindlarová 
SVUS Pharma a.s. / Ing. Šárka Suchánková 
TANO TECHNIK spol. s r.o. / Ing. Milan Laštůvka
Váhy Lapka / Petr Lapka



INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI
Barbora Čermáková
Jaroslav Dvořák
Pavel Jór
Jan Smejkal
Michaela Špinová
Kateřina Valentová

DÁRCI PŘEDMĚTŮ NA BENEFIČNÍ VEČER
Anna Bowers
Kateřina Bramborová
MgA. Tereza Drahoňovská
Lucie Kadlečková
Eva Hronovská
Radka Janů
Kateřina Kesslerová
Tomáš Konrády
Judita Levitnerová
Marie Marková
Dagmar Pavelcová
Simona Rind
Tomáš Sejkora
Šárka Skalická
Magdalena Zdena Schmidt
Jana a David Strnadovi
a pacienti Psychiatrické nemocnice Bohnice

PARTNEŘI BENEFIČNÍHO VEČERA V DIVADLE DRAK
Děkujeme moderátorům Mirkovi Vrbickému a Štěpánu Lustykovi, muzikantům Eliáši Jeřábkovi a Josefu 
Vojáčkovi, kapele Sen ve složení Jiří Jelínek, Johana Vaňousová a Michal Dalecký, fotografovi Michalu 
Kobrlemu, grafičce Juditě Levitnerové, městu Hradec Králové, společnosti Královéhradecká provozní, 
tiskárně Garamon, webovému portálu Hradec Králové.cz. A především dobrovolnicím Anně Zálišové 
a Juditě Levitnerové a hlavnímu partnerovi Divadlu Drak a paní ředitelce Elišce Finkové.

DĚKUJEME REDAKTORŮM A NOVINÁŘŮM 
a všem regionálním médiím za stálé zviditelnění a podporu dobrého jména organizace, 
především webovému portálu Hradec Králové.cz

DĚKUJEME MĚSTU HRADEC KRÁLOVÉ 
A KRÁLOVÉHRADECKÉMU KRAJI 
za podporu našich programů.

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.



VIDÍTE SMYSL V NAŠÍ PRÁCI? PODPOŘTE NÁS!

LÍBÍ SE VÁM, CO DĚLÁME? 
POKUD POVAŽUJETE NAŠI PRÁCI ZA UŽITEČNOU 

A SMYSLUPLNOU, PODPOŘTE NÁS.

Podpořit nás můžete:

• jednorázovým finančním příspěvkem nebo trvalým příkazem – ať již na činnost organizace 
nebo na rozvoj jednotlivých programů. Číslo účtu: 2000154498/2010

• pomocí platební brány Darujme.cz na našich webových stránkách – bezpečná a rychlá cesta  
pro převod finančních prostředků

• dobrovolnou činností (např. pomoc s organizací veřejných akcí, doučování dětí v pěstounské péči, 
příprava volnočasových aktivit pro děti, roznos plakátů). Uvítáme každou Vaši pomoc. 
Kontaktujte nás na info@prostorpro.cz

Veškeré informace najdete na našich webových stránkách.
Můžete zde nahlédnout i na náš transparentní účet. 

www.prostorpro.cz 



Děkujeme za finanční dotace těmto institucím a nadacím 

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

Výjimečné poděkování patří našemu hlavnímu firemnímu partnerovi 

Zvláštní poděkování také patří našim firemním partnerům 

RWE Corporate Identity

RWE STRUČNÝ PŘEHLED. Používání loga RWE.

Pro korektní zpracování je nutné použít  
software Adobe CS3 a vyšší, pouze .AI  

Pozadí

Bílé pozadí Modrý přechod Barevné pozadí

zrcadlení se správně zobrazuje pouze do půlky E odrazu slova RWE

Logo RWE

Barevná verze (CMYK)
RWE_UK_Logo_1C_4C_M.ai

RWE_UK_Logo_1C_4C_M.eps 

Barevná verze (Pantone)
RWE_UK_Logo_1C_P_M.ai

RWE_UK_Logo_1C_P_M.eps

Barevné pozadí

.AI 
pouze Adobe CS 3

a vyšší

.AI 
pouze Adobe CS 3

a vyšší

.AI 
pouze Adobe CS 3

a vyšší

.AI 
pouze Adobe CS 3

a vyšší

.AI 
pouze Adobe CS 3

a vyšší

.EPS
nelze použít

nemá definovánu 
průhlednost

.EPS
nelze použít

nemá definovánu 
průhlednost

.EPS
nelze použít

nemá definovánu 
průhlednost

.EPS
Adobe CS3, 
QuarkXPress,
 Corel Draw

.EPS
Adobe CS3, 
QuarkXPress,
 Corel Draw

Bílé pozadí Pozadí ve stupních šedi Bílé pozadí

Černobílá verze
RWE_UK_Logo_1K_P_M.ai

RWE_UK_Logo_1K_P_M.eps

Negativní verze
RWE_UK_Logo_4C_N_M.ai

Zaslání loga dodavateli

Dodavatel logo otevřel

Správné zobrazení

Adobe Illustrator
(možno načíst formát .AI, .EPS)

Má verzi CS3 a vyšší?

Požadujte 
vytvořený podklad  

A4 v .TIFF 
s rozrastrovaným 

logem. 

Logo je nutno 
zpracovávat ve verzi 

CS3 a vyšší

Adobe InDesign
(možno načíst formát .AI, .EPS)

Má verzi CS3 a vyšší?

Corel Draw
(možno načíst formát .EPS)

Pro korektní zpracování  
je nutné použít  

software  
Adobe CS3  

a vyšší

QuarkXPress 
(možno načíst formát .EPS)

Pozadí

Špatné zobrazení

Dodavatel logo neotevřel

Do jakého programu dodavatel logo načítá?

ANONE ANOBílé pozadí NEModrý přechod Barevné pozadí

.EPS nemá definovánu průhlednost,  
použít pouze .AI, 

Nebylo přeuloženo 
do .EPS?

Pokud se logo RWE při splnění všech uvedených podmínek stále zobrazuje špatně, popřípadě nelze otevřít,
Kontaktujte ARTE 73 s.r.o., rybnicek@arte73.cz, cernohlavkova@arte73.cz, mail@arte73.cz, 545 244 900, 603 424 359, 603 103 135

ANONE


