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ÚVODNÍ SLOVO
ZÁKLADNÍ INFORMACE
NAŠE PROGRAMY / AKCE A AKTIVITY PRO VEŘEJNOST – přehled
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NAŠE HODNOTY
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HISTORIE
LIDÉ V ORGANIZACI – zakladatelé, členové, statutární orgán
LIDÉ V ORGANIZACI – pracovníci
LIDÉ V ORGANIZACI – externí odborní spolupracovníci a lektoři
NZDM KLUBÍK
NZDM KLÍDEK
PREVENTIVNÍ PROGRAMY SPIRÁLA
PROBAČNÍ PROGRAM PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN
RODINNÉ CENTRUM POHODA
NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE PECKA
ODBORNÉ PRAXE A STÁŽE
ČINNOST V SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ
AKCE PRO VEŘEJNOST
AKTIVITY PRO VEŘEJNOST
FINANČNÍ ZPRÁVA 2016
FINANCOVÁNÍ A STRUKTURA ZDROJŮ
ČLENSTVÍ
DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI
DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM A DÁRCŮM
VIDÍTE SMYSL V NAŠÍ PRÁCI? PODPOŘTE NÁS!

ÚVODNÍ
SLOVO
Vážené dámy, vážení pánové, milí příznivci a přátelé naší organizace,
právě držíte v rukou sedmnáctou výroční zprávu obecně prospěšné společnosti PROSTOR PRO. Naleznete v ní všechny důležité informace ze života naší
organizace v roce 2016.
Zvláštní pozornost věnujte, prosím, části HISTORIE, kde se věnujeme uplynulému roku. Najdete tam naše úspěchy, události i jednotlivé aktivity, které považujeme za důležité nebo z nich máme radost.
Děkuji všem za podporu, velké díky patří kolegyním a kolegům za dobře
odvedenou práci v podmínkách neziskové organizace.
Přeji, ať se nám všem daří!
V Hradci Králové 20. 4. 2017

David Petr, ředitel

ZÁKLADNÍ
INFORMACE
ÚPLNÝ NÁZEV / PRÁVNÍ FORMA
PROSTOR PRO, o.p.s. / obecně prospěšná společnost
OFICIÁLNÍ ADRESA
Čajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové
IČO
701 555 77
REGISTRACE
Společnost zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností
od 19. 12. 2013, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl O, vložka 427.
BANKOVNÍ SPOJENÍ
2000154498/2010, Fio banka, a. s.
INTERNETOVÝ KONTAKT
www.prostorpro.cz
www.facebook.com/prostorpro
info@prostorpro.cz

NAŠE PROGRAMY, AKCE A AKTIVITY PRO VEŘEJNOST
PŘEHLED

NÍZKOPRAHOVÉ
PROGRAMY

PREVENTIVNÍ
PROGRAMY

PRORODINNÉ
PROGRAMY

PROKARIÉRNÍ
PROGRAMY

AKCE A AKTIVITY
PRO VEŘEJNOST

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež KLUBÍK

Preventivní programy
SPIRÁLA

Rodinné centrum
POHODA

Odborné praxe a stáže

Nízkoprahové zařízení

Probační program
PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

Náhradní rodinná
péče PECKA
(program ukončen k 16. 1. 2017)

Akce pro veřejnost
Sportovní hřiště PLÁCEK
Vzdělávací a komunitní místnost
Vzděláváme!
Dobrovolníci, zapojte se!

pro děti a mládež KLÍDEK

KDO JSME

PROČ JSME ZDE

NAŠE HODNOTY

Jsme lidé se zodpovědným přístupem nabízející tvůrčí prostor
pro rozvoj osobních schopností, dovedností a mezilidských vztahů.

Poskytujeme odbornou pomoc a podporu při hledání cest z obtížných
životních situací a vytváříme příležitosti pro změnu. Podporujeme zdravé
fungování komunity, rodiny i jednotlivců.

Hodnoty, na nichž je založena naše práce:

ZODPOVĚDNOST

RESPEKT

OTEVŘENOST

PROFESIONALITA

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Chováme se zodpovědně 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 otevření novým věcem,
jsme otevření 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.

Ke každému klientovi přistupujeme
individuálně a umíme reagovat
na jeho aktuální potřeby
a životní situaci.

WHO WE ARE

WHY WE ARE HERE

OUR VALUES

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 professional help and support in difﬁcult life situations
and create possibilities for change. We support good functioning
of communities, families and individuals.

Values on which our work is based:

RESPONSIBILITY

RESPECT

OPENNESS

PROFESSIONALISM

INDIVIDUAL
APPROACH

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.

We have respect for ourselves
and for others. We set appropriate
boundaries which respect the limits
of individual and the services
we provide.

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.

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.

We provide individual approach
to each client and we respond
to their particular needs
and life situations.

HISTORIE

2000
Sdružení českých řemeslníků, tak zněl původní název naší organizace, 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. Řemeslnou sféru jsme opustili a přejmenovali se na občanské sdružení PROSTOR PRO. Soustředili jsme se na provoz sociálních programů a na
akce pro veřejnost. V září 2005 jsme otevřeli Mateřský klub POHODA pro
maminky na mateřské dovolené. Na jaře 2006 jsme spustili Terénní program
STREET a začali poskytovat služby mladým lidem přímo na ulici. V roce 2007
jsme pořádali čtyři veřejné akce.

2008–2012

2013–2015

DŮLEŽITÉ OKAMŽIKY 2016

Na podzim 2008 jsme otevřeli Multifunkční hřiště PLÁCEK. Na konci roku
2009 jsme rozběhli Preventivní programy SPIRÁLA a začali připravovat
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 PROSTOR PRO 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 Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové. Na podzim
2011 jsme mateřské centrum změnili na rodinné centrum. V roce 2011 jsme
pořádali již 7 veřejných akcí. V roce 2012 jsme sloučili Terénní program
STREET s NZDM KLÍDEK a zároveň otevřeli nový prostor NZDM KLUBÍK.
Program v Rodinném centru POHODA cílíme již na celou rodinu a pořádáme takto zaměřené veřejné akce. Zahájili jsme spolupráci se Slovenskem
a Srbskem v mezinárodním projektu Nultý ročník v pracovním životě.

NZDM KLÍDEK je tu 10 let. V Rodinném centru POHODA nabízíme dopolední
i odpolední program a veřejné akce rozšiřujeme o vzdělávání. Prorodinné
programy jsme doplnili o Náhradní rodinnou péči PECKA, kde pomáháme
pěstounským rodinám. Na Open Air Programu divadelního festivalu nabízíme
aktivity pro rodiny s dětmi. V projektu Nultý ročník v pracovním životě pomáháme mladým absolventům uplatnit se na trhu práce. Na závěr roku jsme se
transformovali na obecně prospěšnou společnost a získáváme do vlastnictví
budovu, ve které sídlíme. V Malšovicích pořádáme první Vánoční jarmark.
V roce 2014 se naše organizace stala fakultním pracovištěm Pedagogické
fakulty Univerzity Hradec Králové. Realizujeme veřejné akce a také aktivity
pro veřejnost (DOBROVOLNÍCI, ZAPOJTE SE! Vzděláváme!). Rekonstruujeme
dvůr u naší budovy a ze starých místností vytváříme příjemný prostor pro komunitní setkávání (Vzdělávací a komunitní místnost). Absolvujeme pracovní cestu
do Srbska, kde prezentujeme výsledky v mezinárodním projektu Nultý ročník
v pracovním životě, ty později představujeme také na naší konferenci
na hradeckém Úřadu práce. Získáváme důležitou certiﬁkaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro Preventivní programy SPIRÁLA. V tomtéž roce
zadáváme vypracování návrhu na podobu nové budovy. Společně s organizacemi Laxus a Salinger jsme založili mezioborovou pracovní skupinu Terénní
práce v Hradci Králové. V roce 2015 pořádáme druhý ročník Sbírkové akce
pro Restart shop. Po celé letní prázdniny pořádá partnerská organizace Děti
sportu v našem sídle týdenní příměstské tábory. Během prázdnin přidáváme
do programu NZDM KLÍDEK navíc večerní formu terénní práce. S příchodem
nového školního roku otvíráme adaptační programy pro základní a střední školy – pro třídy, které tvoří nové kolektivy. Po rekonstrukci dvorku a vybudování
Vzdělávací a komunitní místnosti revitalizujeme rovněž zahradu.

Stali jsme se členy další pracovní skupiny Komunitního plánování města
Hradec Králové - pro oblast Etnika, osoby v obtížné životní situaci. Poskytujeme prostor pro další aktivity, jako jsou Montessori dílničky a relaxační
večery. Společnost ČSOB si nás vybrala spolu s dalšími 9 vítězi do Akademie Modrého života, díky které jsme absolvovali 9 odborných workshopů
a 3 dny týmového koučinku v oblasti rozvoje organizace a týmu. Aktivně jsme
vystoupili jako hosté tematických diskusí na festivalu Jeden svět v hradeckém
kině Bio Central. Uskutečnili jsme workshopy s aktivitami pro děti v oblasti
environmentálního vzdělávání, výuky a osvěty. Náhradní rodinná péče
PECKA začala komunikovat s širší veřejností také prostřednictvím svého nového proﬁlu na Facebooku. Účastníme se dětského dne Poklad na Stříbrném
rybníku, kam přišlo přes 10 000 návštěvníků a kde nabízíme aktivity
pro rodiny s dětmi. S našimi nízkoprahovými zařízeními KLUBÍK a KLÍDEK
se vydáváme na zážitkový pobyt do Horního Bradla, a to s tématem Sociální
síť. V rámci terénní formy práce našich nízkoprahových zařízení zahajujeme
tzv. ranní terén před základními a středními školami. O adaptační programy
je ze strany škol čím dál větší zájem. Uspořádali jsme jich celkem 10. Po celý
rok jsme jednali s městem Hradec Králové o převedení budovy do majetku
města formou daru – město Hradec Králové má lepší možnosti získat ﬁnanční
prostředky na výstavbu nové budovy. Natočili jsme propagační video pro
připravovanou kampaň #dávám_prostor. Video přibližuje naši práci širší
veřejnosti a pomůže nám získávat nové příznivce a dárce. Předkládáme
Ministerstvu spravedlnosti ČR žádost o akreditaci našeho Probačního
programu PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN. V letošním roce prošlo programem
16 mladistvých delikventů. Na lampionovém průvodu jsme zaznamenali
rekordní účast: téměř pět set návštěvníků. Na konci roku (respektive k 16. 1.
2017) jsme ukončili program Náhradní rodinné péče PECKA, a to z důvodu
malého počtu klientů. Všechny rodiny si vybraly nové organizace, které s pěstounskými rodinami dlouhodobě pracují.

LIDÉ V ORGANIZACI
ZAKLADATELÉ,
ČLENOVÉ,
STATUTÁRNÍ ORGÁN
ZAKLADATELÉ
Ing. Alena Kopicová
Ing. Pavel Lipovský
David Petr
SPRÁVNÍ RADA
předseda: Ing. Pavel Lipovský
členka: Ing. Alena Kopicová
členka: Mgr. Helena Mošnová
DOZORČÍ RADA
předsedkyně: Ing. Michaela Špinová
člen: Mgr. Michal Klapal
členka: Bc. Gabriela Lepková, DiS.
ŘEDITEL / STATUTÁRNÍ ORGÁN
David Petr

LIDÉ V ORGANIZACI
PRACOVNÍCI

ŘEDITEL ORGANIZACE
David Petr
ASISTENTKA
Adéla Břeštovská
FIREMNÍ FUNDRAISER/KA
Ing. Jitka Mikulková (do 08/2016)
Mgr. Marek Nagy, Ph. D. (od 09/2016)
VEDOUCÍ NÍZKOPRAHOVÝCH PROGRAMŮ
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
VEDOUCÍ PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
VEDOUCÍ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE PECKA
Mgr. Martina Gilarová
KOORDINÁTORKA PROBAČNÍHO PROGRAMU
PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
KOORDINÁTORKA RODINNÉHO CENTRA POHODA
Adéla Břeštovská
KOORDINÁTORKA SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ PLÁCEK
Mgr. Lenka Veselá

KOORDINÁTORKA ODBORNÝCH PRAXÍ A STÁŽÍ
Mgr. Lucie Zídková (do 06/2016)
Mgr. Petra Körnerová (od 07/2016)
KOORDINÁTORKA DOBROVOLNÍKŮ
Barbora Stoklasová
TÝM NZDM KLUBÍK a NZDM KLÍDEK
Bc. Kateřina Frumertová
Bc. Helena Frydrychová (od 12/2016)
Mgr. Petra Körnerová (od 02/2016)
Bc. Barbora Konrády (do 08/2016)
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
Tereza Pirklová (od 12/2016)
Bc. Petra Suchánková
Mgr. Lenka Veselá
Mgr. Lucie Zídková (do 06/2016)
TÝM PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ SPIRÁLA
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
Bc. Petra Popelková (DPP)
TÝM RODINNÉHO CENTRA POHODA
Adéla Břeštovská
Mgr. Markéta Rudyšová (DPP)
Barbora Stoklasová
VEŘEJNÉ AKCE KOORDINOVALI
David Petr
Bc. Petra Suchánková
Barbora Stoklasová

LIDÉ V ORGANIZACI
EXTERNÍ ODBORNÍ
SPOLUPRACOVNÍCI
A LEKTOŘI

FINANČNÍ ŘÍZENÍ
Petr Bartoníček – OSVČ
PUBLIC RELATIONS
Mgr. Markéta Rudyšová – DPP
PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
(NZDM KLUBÍK, NZDM KLÍDEK)
Dan Dostál
Bc. Anna Lobotková
Lenka Pohořalová
Denisa Řeháková
Kateřina Šimková
Jakub Štěpánek
PREVENTIVNÍ PROGRAMY SPIRÁLA
Bc. Marie Brichová
Mgr. Ivana Dvorná Doleželová
Klára Hebká
Mgr. et Mgr. Radka Hnyková
Bc. Alena Chmelíková
Mgr. Jana Klementová
Mgr. Hana Kmochová
Bc. Barbora Konrády
Mgr. Petra Körnerová
Bc. Gabriela Lepková, DiS.
Bc. Tereza Marková
Mgr. Magdaléna Olívková
Bc. Petra Popelková
PhDr. Sabina Slavíčková
Mgr. Lenka Veselá
Mgr. Lucie Zídková

PROBAČNÍ PROGRAM PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN
Mgr. Agáta Havlíková
Mgr. Jaroslav Lainz, DiS.
Mgr. Marian Levínský
Mgr. Helena Mošnová
Bc. Šárka Pelová
Mgr. Jaromír Rémiš
Bc. Milan Žalud
NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE PECKA
Bc. Kateřina Frümertová
Mgr. Martina Gilarová
Mgr. et Mgr. Radka Hnyková
Mgr. Marcela Kašparová
Mgr. Lenka Klívarová
Alexandra Pirklová
RODINNÉ CENTRUM POHODA
Markéta Faltová
Kateřina Fanderlíková
Markéta Holá
Mgr. Natálie Marešová
Růžena Sládečková
Bc. Linda Smolová
Ing. Jana Šišánová
Olga Štulírová
Aneta Vávrová

NÍZKOPRAHOVÉ
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ KLUBÍK
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.

PROGRAM REALIZOVALY

Bc. Gabriela Lepková, DiS.

Mgr. Petra Körnerová
(od 02/2016)

Tereza Pirklová
(od 12/2016)

Mgr. Lucie Zídková
(do 06/2016)

CO SE NÁM POVEDLO

PLÁNUJEME

Počátkem roku jsme přijali novou kolegyni, což znamenalo stabilizaci týmu
a zároveň vznikl prostor věnovat se i rozvoji programu. Největší novinkou
byla terénní forma práce, kterou jsme pilotně spustili ihned na jaře.
Jeden den v týdnu se pracovníci vydávali do okolí klubu, blízkého obchodního
centra a skate parku v Šimkových sadech, kde oslovovali potenciální klienty KLUBÍKU. Podařilo se navázat kontakt se skupinou dětí z nedaleké základní školy, které následně během roku navštěvovaly klub, řešily své potíže
a zároveň přivedly své kamarády, kterým naše služba také pomohla. Často
probíraným tématem byly vrstevnické vztahy, více se objevovalo školní téma
neuspokojivých vztahů s učiteli. Zcela novým předmětem rozhovorů v oblasti
rizikových projevů chování se pro nás stalo experimentování s e-cigaretami,
které zkouší čím dál tím mladší děti; v závěru roku jsme proto uspořádali preventivní den, v němž jsme klienty seznamovali s riziky a důsledky kouření.

V roce 2017 plánujeme zavést pravidelnou terénní formu sociálních služeb,
a to v rámci otevírací doby klubů, protože tento model se nám v pilotním
režimu osvědčil. Také bychom se chtěli více věnovat tématům zaměřeným
na prevenci, zařazovat je častěji do běžné činnosti klubu. Naším cílem
je také intenzivnější práce s tématem mediální gramotnosti v souvislosti s fenoménem youtube vysílání nebo tzv. fake news, protože mnoho našich klientů
není schopných rozlišit pravdivé informace od těch nepravdivých. Naše úsilí
napneme i směrem k získání ﬁnančních prostředků na další zážitkový pobyt,
protože tento typ akce nám výrazně pomáhá při budování vztahů s klienty,
a následně snazšímu řešení jejich potíží.

Velkou radost nám udělalo to, že jsme opět uspěli při získání ﬁnančních prostředků na zážitkový pobyt pro klienty obou našich klubů, a to díky projektu
České asociace streetwork. Na čtyřdenní pobyt s tématem „Sociální síť“ jsme
vyrazili o letních prázdninách a ohlas klientů byl velký a velmi pozitivní. Kromě
pobytu jsme během roku uspořádali již tradiční akce jako například Čarodějnice, Noc na klubu nebo Vánoční týden. Během jedné z akcí se nám
podařilo natočit propagační video, na kterém se podíleli i naši bývalí klienti.
V závěru roku jsme se věnovali tvorbě nových facebookových stránek našich
nízkoprahových klubů, jejichž pomocí bychom chtěli více propagovat naše
služby.
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STATISTIKA
Počet klienPočet klientů

125

Počet nových kli-

67

105 Počet nových klientů

56

Chlapci

61 Chlapci

30

Dívky

44 Dívky

26

Počet poskytnutých služeb:
Počet poskytnutých služeb
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským okolím

4824
2291
1453
7

Sociálně-terapeutické činnosti

549

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

270

Ostatní činnosti

12

NÍZKOPRAHOVÉ
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ KLÍDEK
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.

PROGRAM REALIZOVALY

Bc. Kateřina Frumertová

Bc. Helena Frydrychová
(od 12/2016)

Bc. Petra Suchánková

Mgr. Lenka Veselá

Bc. Barbora Konrády
(do 08/2016)

Bc. Gabriela Lepková, DiS.

CO SE NÁM POVEDLO

PLÁNUJEME

Rok 2016 byl pestrý v mnoha směrech. Opět jsme se věnovali klientům
formou ambulantní i terénní práce. Zaznamenali jsme přitom příliv především
„klubových“ klientů. Celkově jsme pracovali s více než 160 klienty, větší část
tvořili chlapci. V oblasti poskytovaných služeb se nám ve více případech stalo, že jsme klienty doprovázeli do návazných služeb nebo spolupracovali
v rámci řešení jejich zakázky s nějakým dalším odborníkem/institucí (psycholog, dětská psychiatrie, Péče o duševní zdraví, Skok do života, Oddělení
sociálně-právní ochrany dětí Hradec Králové nebo Jaroměř). Také jsme získali
nové zkušenosti, a to jako účastníci výslechů na kriminální policii, kde bylo
třeba řešit opravdu závažné případy týkající se např. týrání dítěte nebo podezření na pohlavní zneužití. V první polovině roku jsme vyzkoušeli novou
formu terénní práce, tzv. „ranní terén před školou“, a chystáme se ji i nadále
rozvíjet. V rámci mezioborové spolupráce jsme se počátkem roku stali členy
Komunitního plánování pro oblast menšiny a osoby v obtížné životní situaci, i
nadále jsme působili v pracovní skupině MOMS (Mezioborové monitorovací
skupiny terénní práce), která monitoruje různé lokality Hradce Králové a oslovuje potenciální klienty terénních služeb. Během roku jsme pro klienty uspořádali 12 akcí, včetně zážitkového pobytu nebo tradičního GRAFFITI STREET
JAMU. V říjnu 2016 se pro nás stal velkou výzvou Hradecký půlmaraton,
při kterém jsme jako tým pracovníků změřili síly s týmem klientů; pro všechny
z nás to byl silný zážitek. Ve druhé polovině roku jsme bojovali s personálním
oslabením programu, což se bohužel odrazilo v terénní formě práce, v příštím
roce pro nás proto bude „terén“ novou výzvou.

Hned od počátku roku pro nás bude prioritou doplnit tým sociálních
pracovníků o nové kolegy, jejichž absenci silně pociťujeme. Chceme se více
věnovat terénní formě práce a dále pracovat na prezentaci NZDM směrem
k potenciálním klientům, ale i k široké veřejnosti. Terénní formu našich služeb
bychom letos rádi nabídli některým z blízkých obcí, ve kterých je dostupnost sociálních služeb pro děti a mladé lidi velmi omezená. Chceme se ještě
více soustředit na individuální práci s klienty, ta je sice mnohem náročnější,
ale také efektivnější a v poslední době i častěji vyhledávaná.
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STATISTIKA
Počet klien-

125

Počet nových kli-

67

Počet klientů

163 Počet nových klientů

84

Chlapci

108 Chlapci

56

Dívky

55

Dívky

Počet poskytnutých služeb:

28

4824

Počet poskytnutých služeb

5138

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

3361

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně-terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí
Ostatní činnosti

10
1359

370

10

PREVENTIVNÍ
PROGRAMY
SPIRÁLA
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 pracujeme v jednotlivých lekcích interaktivní formou, využíváme
techniky zážitkové pedagogiky, socioterapeutické techniky a další formy práce
podporující aktivní zapojení.

PROGRAM REALIZOVALI

Bc. Gabriela Lepková, DiS.

Bc. Petra Popelková

a externí lektoři

CO SE NÁM POVEDLO

PLÁNUJEME

V roce 2016 se nám podařilo zůstat hlavním poskytovatelem dlouhodobých
programů primární prevence v okrese Hradec Králové. Nejvíce jsme působili
na základních školách, ale obrátili se na nás s poptávkou i střední školy nebo
odborné učiliště. Vyhledávaným typem programu se staly adaptační programy. Pracovali jsme s 10 školami a 58 třídami v Hradci Králové. V celém
Královéhradeckém kraji to pak bylo celkově 22 škol, tj. 92 tříd. Věnovali jsme
se jak všeobecné primární prevenci, tak prevenci selektivní. V rámci selektivní
prevence (prevence zaměřená na kolektivy, kde se vyskytuje nějaké rizikové
chování) jsme uskutečnili 3 programy, pomáhali jsme žákům s narušenými
vztahy v kolektivu. Vždy bylo potřeba intenzivně pracovat i s pedagogy, kteří
potřebovali ukázat nové možnosti, jak na určité chování žáků reagovat tak,
aby jejich intervence byla účinnější. Jedním z hlavních cílů, který jsme si vytyčili
pro rok 2016 a kterému jsme se společně s lektorským týmem věnovali, byla
standardizace plánů realizací pro všechna témata, která školám nabízíme.
Naším cílem bylo vytvořit kvalitní sady aktivit a technik, které mohou lektoři
v rámci programu využívat. Chceme nabízet ještě kvalitnější program a toto
je jedna z důležitých cest, jak toho dosáhnout. Vyšší důraz jsme kladli
na detailní zpracování prvního setkání s třídním kolektivem, kdy se žáky tvoříme třídní pravidla, která jsou pro nás důležitá během všech setkání se třídou.
Dále jsme se věnovali cílové skupině pedagogů, zaměřili jsme se na skupinu
třídních učitelů, se kterými se střetáváme nejvíce a snažíme se spolupracovat
více intenzivně. Byl vytvořen tzv. kontrakt vzájemné spolupráce, který lektoři
společně s třídním pedagogem uzavírají před prvním setkáním s třídním kolektivem. Účelem je vtáhnout třídního učitele do aktivní účasti na programu
a motivovat ho i k větší aktivitě při preventivním působení. Velmi nás potěšilo,
že jsme k tomu získali podporu nového donátora – uspěli jsme s projektem
SPIRÁLA u Ministerstva zdravotnictví ČR.

Velkým tématem pro rok 2017 jsou pro nás ﬁnance. Jelikož jsou programy
stále podﬁnancovány, budeme hledat nové příležitosti, které by nám pomohly
udržet stabilní rozpočet. Chceme část naší energie věnovat propagaci preventivních programů. Plánujeme přiblížit důležitost prevence nejen žákům, učitelům
a školským zařízením, ale také širší veřejnosti, rodičům a našim dárcům. Rádi
bychom odborně, a přitom přístupně informovali o tom, co a proč děláme,
a o tom, proč je prevence na školách tím účinným nástrojem, který dělá ze
škol lepší a bezpečnější místo pro rozvoj a vzdělávání všech dětí bez rozdílu.
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STATISTIKA
Královéhradecký
kraj

okres
Hradec

okres
Náchod

okres
Trutnov
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Jičín

Pardubický
kraj
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(fyzické osoby)

1675

1012

503

119

16

25

Žáci, studenti (kontakty)

3135
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935

258

30

48
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89

48,0

17,0

2

2
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56
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1

1

Počet

Realizace (počet setkání)
Třídy

Probační program

PRÁVO PRO
KAŽDÝ DEN

PROBAČNÍ PROGRAM
PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN
PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN je akreditovaný 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
2 tříměsíční běhy tohoto programu. Program vedeme na základě oprávnění
vydaného Partners Czech, o.p.s. Interaktivní formou v něm vzděláváme klienty
v problematice zákonů, principů demokracie a lidských práv. Díky aktivnímu
zapojení všech účastníků rozvíjíme nejen jejich právní znalosti, ale zejména
praktické dovednosti, jež jsou potřebné v osobním i profesním životě. Klienti
si u nás osvojí základy rodinného, pracovního, trestního a občanského práva
tak, aby znali nejen svá práva, ale také brali ohled na práva ostatních a byli
připraveni přijmout odpovědnost za své jednání a chování.

PROGRAM REALIZOVALI

Bc. Gabriela Lepková, DiS.

a externí lektoři

CO SE NÁM POVEDLO

PLÁNUJEME

V roce 2016 jsme získali ﬁnanční podporu od Ministerstva spravedlnosti ČR
a Magistrátu města Hradec Králové, což nám umožnilo realizovat probační program PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN v plném rozsahu. Uskutečnili jsme
2 tříměsíční běhy, na jaře i na podzim, celkem s 16 klienty, mezi které patřili
chlapci, ale i dívky. 12 klientů program úspěšně absolvovalo. Lektoři pracovali
s revidovanými metodikami, které jsme v předešlém roce aktualizovali tak,
abychom lépe reagovali na potřeby klientů a nové trendy v rámci rizikových
projevů chování. Nově jsme se s klienty individuálně scházeli na tzv. úvodní
schůzce, kde jsme krom podpisu smlouvy s klienty mluvili o pravidlech programu, důsledcích jeho nedodržení, ale i o jejich očekáváních. Ke spolupráci
jsme opět přizvali externí odborníky, kteří s klienty hovořili o problematice
návykových látek, poskytování první pomoci nebo o účinné sebeobraně.

V roce 2017 bychom rádi absolvovali akreditační řízení Ministerstva spravedlnosti ČR a získali akreditaci probačního programu, jelikož vnímáme program
jako potřebný a ze strany spolupracujících institucí (Probační a mediační služba ČR, Oddělení sociálně právní ochrany dětí Hradec Králové, Okresní soud
či Okresní státní zastupitelství) vyhledávaný v rámci ukládání výchovných
opatření mladistvým pachatelům trestné činnosti. Zajímavý je pro nás také
možný rozvoj programu směrem k cílové skupině obětí trestných činů.
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STATISTIKA
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RODINNÉ CENTRUM
POHODA
V POHODĚ poskytujeme rodičům, prarodičům a dalším rodinným příslušníkům s dětmi prostor pro vzájemné setkávání a výměnu zkušeností. Nabízíme
pravidelné i mimořádné volnočasové, kulturní, poradenské a společenské
aktivity. Jsme místem přátelským rodině.

PROGRAM REALIZOVALY

Adéla Břeštovská

Barbora Stoklasová

Mgr. Markéta Rudyšová

CO SE NÁM POVEDLO

PLÁNUJEME

STATISTIKA

Rok 2016 v Rodinném centru POHODA běžel opět na plno. Celotýdenní pravidelný program jsme rozšířili o další zajímavé aktivity a cvičení. Dopolední
program jsme obohatili cvičením pro maminky s miminky po šestinedělí, které
mohly zároveň využít i nově nabízeného poradenství nebo Naší malou předškolku – v ní se děti pomalu začínají připravovat na kolektiv a společnou práci.
Do odpoledního programu jsme zařadili další hodiny jógy s novinkami Zdravotní cvičení MOVE, Dětská jóga a Flow jóga. Celý rok patřil také našim
veřejným akcím. Nově jsme uspořádali Piknik v Pohodě a nadále jsme zachovali tradiční akce našeho centra, jako je Malování na chodníku, Lampiónový průvod nebo Vánoční jarmark. Každý měsíc se mohla veřejnost těšit na
zajímavé přednášky – tento rok patřil tématům partnerství, sexuality, mezilidských vztahů a zdraví; tento přednáškový cyklus jsme připravili ve spolupráci
s kolegy z Náhradní rodinné péče PECKA.

V následujícím roce chceme nejen zachovat, ale zejména rozvíjet naše
aktivity. Zaměříme se více na poradenství a náš vzdělávací program bude
patřit tématům, o kterých se teprve začíná veřejně mluvit. Do pravidelného
programu zařadíme Klub otců. Zapojíme tak otce do péče o dítě. I nadále
se budeme věnovat veřejným akcím a plně využívat našich stávajících prostor.

Dopolední programy a kurzy
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Návštěv
dospělých

8

518

2320

Jednorázové akce pro veřejnost
Akcí
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Dětí

9
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Vzdělávání pro dospělé
Aktivit

Návštěv

15
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PECKA

NÁHRADNÍ RODINNÁ
PÉČE PECKA
Posláním programu NRP PECKA je doprovázení a pomoc pěstounským
rodinám převážně v Královéhradeckém kraji, které poskytují zázemí svého
domova dětem, jež se dostaly do tíživé životní situace.

PROGRAM REALIZOVALI

Mgr. Martina Gilarová

Bc. Kateřina Frumertová

a externí lektoři

CO SE NÁM POVEDLO

UKONČENÍ PROGRAMU

STATISTIKA

Ustáli jsme personální výměnu vedoucí a směle se pustili do nových aktivit. Během jarních prázdnin jsme na našem příměstském táboře pro děti připravili pestrý program: navštívili jsme městskou knihovnu, zábavní centrum Tongo nebo
farmu s koňmi. Také jsme zahájili pásmo vzdělávacích seminářů pro pěstouny,
kteří se tak například seznámili s formami náklonnosti jak od dětí, tak od partnerů, a pochopili tak pět komunikačních jazyků lásky. V červnu se navíc všichni pěstouni účastnili povinného vzdělávání. Vytvořili jsme nový facebookový
proﬁl, abychom mohli poskytovat aktuální informace o programu a o pěstounské péči v ČR. Na konci prázdnin jsme pro děti připravili oblíbenou „přespávačku“ v organizaci spojenou se zážitkovým výletem do nového zábavního
Fajn parku v Chlumci nad Cidlinou. Na podzim jsme uspořádali pro pěstouny
a jejich děti víkendový pobyt se vzděláváním v Babiččině údolí u České
Skalice a Den s PECKOU na horolezecké stěně.

Na konci roku (respektive k 16. 1. 2017) jsme program Náhradní rodinné
péče PECKA ukončili z důvodu malého počtu klientů, který měl přímý vliv
na ﬁnancování programu. Náš cíl – pečovat minimálně o deset rodin v roce
2016 – se nám bohužel nepodařilo naplnit. Všechny rodiny si vybraly nové
organizace, které s pěstounskými rodinami dlouhodobě pracují.

Počet rodin: 9 / 7 (začátek roku / konec roku)
Počet nově uzavřených dohod: 1
Počet rodin dle OSPOD: (začátek roku / konec roku)

OSPOD

Hradec
Králové

Rychnov
nad
Dobruška
Kněžnou

Kostelec
Prachatice
nad Orlicí

Počet
rodin

3/3

1/2

1/0

3/2

1/0

ODBORNÉ PRAXE
A STÁŽE
Jsme dlouhodobě akreditovaným pracovištěm Univerzity Hradec Králové.
Umožňujeme studentům absolvovat v našich programech praxi pod
dohledem zkušených pracovníků a zájemcům z jiných organizací nabízíme
možnost profesní stáže.

PROGRAM REALIZOVALI

Mgr. Lucie Zídková
(do 06/2016)

Mgr. Petra Körnerová

a sociální pracovníci
NZDM KLUBÍK a KLÍDEK

CO SE NÁM POVEDLO

PLÁNUJEME

V roce 2016 u nás vykonalo praxi 9 studentů z Pedagogické fakulty a Ústavu sociální práce UHK, kteří dostali možnost realizovat se v programech
NZDM KLUBÍK a NZDM KLÍDEK. Jedna praktikantka s námi pokračuje
ve spolupráci doposud jako pracovnice v sociálních službách. Během roku
jsme upravili podmínky pro přijímání studentů na praxe tak, aby co nejvíce vyhovovaly oběma stranám. Účastnili jsme se semináře Psychosociální
intervence v praxi, na kterém jsme se studenty UHK sdíleli naše zkušenosti.

V roce 2017 zamýšlíme revizi metodických manuálů pro práci s praktikanty
a stážisty. Dále se budeme pravidelně účastnit setkání k praxím na půdě
Ústavu sociální práce UHK, která nás inspirují při práci s konkrétními praktikanty.
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STATISTIKA
9 praktikantů

všichni z UHK (3 ÚSP, 6 PdF; 3 muži, 6 žen),
nejčastěji působí ve více programech

59 hodin

průměrná délka jedné praxe

2 exkurze

pro studenty oboru Sociální práce
a Sociální a charitativní práce ÚSP UHK

1 přednáška na UHK

pro studenty oboru Sociální patologie
a prevence

ČINNOST
V SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANĚ DĚTÍ
PROSTOR PRO, o.p.s. je pověřen dle §48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb.
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v tomto rozsahu:
Výkon činnosti podle §10 odst. 1 písm. a) zákona
č. 359/1999 Sb., to je vyhledávání dětí, na které se sociálně
právní ochrana zaměřuje ve smyslu §6 zákona č. 359/1999
Sb.
V rámci našich NZDM nabízíme kromě ambulantní formy práce i její terénní variantu, při které pracovníci aktivně vyhledávají ohrožené děti a mladé
lidi, kterým následně poskytujeme dle jejich potřeby konkrétní sociální služby.
V NZDM KLÍDEK, kde pracujeme s cílovou skupinou ve věku 13–22 let, chodí
pracovníci do terénu 5 dní v týdnu a navštěvují vybrané lokality, které jsou dle
dlouhodobé zkušenosti vytipovány a označeny jako „rizikové“. Kromě oslovování potenciálních klientů pracovníci monitorují také širší prostředí. Klienty
zároveň přeposíláme dále do návazných služeb. V NZDM KLUBÍK pracovníci
pracují s cílovou skupinou dětí ve věku 8–13 let. Zde provádíme terénní formu
práce 1x týdně a zaměřujeme se na blízké okolí klubu.
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§11 odst. 1 písm. a) zákona
č. 359/1999 Sb.)
Poradenské činnosti směrem k rodičům se věnujeme v rámci našich nízkoprahových služeb. Jestliže se na nás obrátí rodič, který potřebuje poradit, nabí-

zíme mu základní poradenství a zároveň odkazujeme na návazné služby.
V rámci Preventivních programů SPIRÁLA dále nabízíme poradenskou činnost
formou e-poradny nebo telefonického kontaktu. V tomto případě se na nás
nejčastěji obrací rodiče o radu týkající se jejich dítěte a fungování ve školním
prostředí. V loňském roce jsme takto poskytovali poradenství cca 10 rodičům.
Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
a jeho výchovu (§11 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb.)
Nejčastěji pořádají přednášky, besedy nebo kurzy kolegové z Rodinného
centra POHODA. Celkově jsme uspořádali 12 přednášek, přičemž jeden
z kurzů, „Kontaktní rodiče“, probíhal dlouhodobě. Přednášky v roce 2016 byly
zaměřeny více na výchovu předškolních dětí, dále pak na péči o zdravý vývoj
dítěte. Pro rodiče a jejich potomky jsme pořádali pravidelně tzv. „Naši malou
předškolku“, kde mohli rodiče sdílet své zkušenosti s výchovou dětí a zároveň
se učit společně s dětmi různým dovednostem.
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy
a předcházení jejich vzniku (§31 a 32 zákona č. 359/1999
Sb.)
V rámci činnosti našich nízkoprahových a preventivních programů se zaměřujeme na široké spektrum preventivních aktivit týkajících se rizikových projevů chování. V NZDM KLUBÍK a KLÍDEK se věnujeme preventivním aktivitám
většinou nahodile, dle aktuálních potřeb klientů – velmi často se diskuze týkají
tématu návykových látek, bezpečného sexu, rizikového trávení volného času
nebo šikany. V roce 2016 jsme realizovali 109 preventivních aktivit. V Preventivních programech SPIRÁLA se věnujeme prevenci na základních a středních
školách v Královéhradeckém kraji, realizujeme programy primární prevence
všeobecné, ale i selektivní. Zaměřujeme se např. na téma: závislostí, šikany,
partnerství a sexu, kriminality a trestní odpovědnosti, rizikového trávení volného
času, syndromu CAN apod. V roce 2016 jsme spolupracovali s 22 školami,

92 třídami a realizovali jsme 158 dlouhodobých programů.
Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti
(§41 zákona č. 359/1999 Sb.)
Provozujeme 2 nízkoprahová zařízení NZDM KLUBÍK a NZDM KLÍDEK.
NZDM KLUBÍK je určen pro děti ve věku 8–13 let, NZDM KLÍDEK pro děti
a mladé lidi ve věku 13–22 let. Obě NZDM fungují po celý rok, 5 dní v týdnu
v odpoledních hodinách. V NZDM nabízíme dětem a mladým lidem 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.
Zřizování a provozování výchovně-rekreačních táborů
pro děti (§43 zákona č. 359/1999 Sb.)
V roce 2016 se nám podařilo zajistit ﬁnanční prostředky, proto jsme mohli
realizovat čtyřdenní zážitkový pobyt s preventivní tematikou, tentokrát jsme
zvolili téma „Sociální síť“. Pobytu se zúčastnilo 12 klientů našich nízkoprahových programů.
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona
č. 359/1999 Sb.)
Náhradní rodinná péče PECKA pečovala v průběhu roku o 9 rodin (uzavřené
dohody). Během roku došlo ve dvou rodinách ke zletilosti dětí. V průběhu roku
2016 jsme uzavřeli 1 dohodu. Přesto jsme v roce 2016 nabízeli komplexní
služby pro pěstounské rodiny vyplývající ze zákona o sociálně-právní ochraně
dětí a nad rámec i volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti v pěstounské
péči. Během roku jsme uspořádali jednodenní akce pro děti z pěstounských
rodin (výlety, volnočasové aktivity). Na podzim proběhl víkendový pobyt pro
pěstounské rodiny s dětmi, který byl zaměřen na vzdělávání pěstounů i jejich
odreagování a společné zážitky.

Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona č. 359/1999 Sb.), při výkonu
pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče;
pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená
osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout
Výchovnou a poradenskou péči zajišťuje osobám pečujícím klíčový pracovník rodiny, případně na víkendových vzdělávacích pobytech je zprostředkovává externí odborník a také dobrovolníci. Dobrovolníci a externí odborníci
asistují také např. při doprovázení dítěte na kroužek, při doučování apod.
Během roku jsme připravili s kolegy z Rodinného centra POHODA přednášky,
kterých se účastnili i naši pěstouni (např. seminář Pět jazyků lásky). Dlouhodobé
odborné služby nám zajišťují psycholog nebo logoped. S jednou z rodin jsme
spolupracovali také při školním doučování.

AKCE PRO VEŘEJNOST

Pořádáme menší akce pro naše cílové skupiny a větší akce pro veřejnost.
Zajímavou formou tak informujeme o našich programech a aktivitách. V uplynulém roce jste se s námi mohli potkat na pohodovém Malování na chodníku, desátém pouličním GRAFFITI STREET JAMU, Vánočním jarmarku nebo
na pátém Beneﬁčním večeru PROSTOR PRO v Divadle Drak. Během deseti
červnových dnů jsme nabídli pro nejmenší děti mnoho aktivit na Open Air
Programu Divadla evropských regionů. Poprvé jsme se účastnili tradiční akce
pro rodiny s dětmi „Poklad na Stříbrném rybníku“, který v roce 2016 překonal
magickou hranici 10 000 návštěvníků. Další zajímavé akce se zaměřením
na rodiny s dětmi připravilo naše Rodinné centrum POHODA.

AKCE KOORDINOVALI

David Petr

Bc. Petra Suchánková

Barbora Stoklasová

AKTIVITY PRO VEŘEJNOST
Vzděláváme!
Vzdělávací aktivity se uskutečnily formou přednášek, diskusí s dotazy nebo
formou workshopů, které teorii ihned uváděly do praxe. Na témata spojená
s rodinou jsme navázali neméně důležitým tématem zdraví, opět jsme podpořili duševní zdraví rodičů a přesunuli jsme se k tématu prevence. Do programu jsme zahrnuli i další vzdělávací workshopy pro rodiče s dětmi: „Vyrobme
si hmyzí domek“ s edukativním přínosem o potřebnosti hmyzu na zahradě
a s přirozeným procvičováním dětské motoriky.
Sportovní hřiště PLÁCEK
Hřiště PLÁCEK je oblíbeným místem, kam chodí klienti KLÍDKU a KLUBÍKU
hrát míčové hry, během začátku školního roku se zde odehrává významná
část „Adaptačních programů“ pro žáky hradeckých škol a Rodinné centrum
POHODA pořádá na PLÁCKU například dětský „Motosraz“. Stále více je tento
prostor populární i mezi širokou veřejností. Nejen že si kdokoli může přijít zasportovat či zahrát nějakou hru, ale také komukoli z veřejnosti rádi zapůjčíme i sportovní
vybavení, jako jsou ﬂorbalky, tenisové rakety, míče, baseballové vybavení apod.
V roce 2017 plánujeme testovat i víkendový provoz – PLÁCEK necháme
otevřený veřejnosti i o víkendu bez nutnosti objednání.
Vzdělávací a komunitní místnost
Nabízíme příjemný prostor pro setkávání každému, kdo má chuť a potřebu sdílet (pravidelně a dlouhodobě) zajímavá témata prospěšná lidem, a to
především z místní malšovické komunity a z města Hradec Králové. Vítáme
především témata, která jsou v souladu s posláním naší obecně prospěšné
společnosti a v souladu s našimi programy a aktivitami.

FINANČNÍ ZPRÁVA 2016
V roce 2016 jsme úspěšně zrealizovali obdobný počet programů jako
v předcházejícím roce. Náš rozpočet zabezpečujeme z více zdrojů a jeho
objem se snížil v roce 2016 na hranici 5,5 miliónů Kč. Skladba rozpočtu
je srovnatelná s rokem 2015. Udrželi jsme trend hospodaření společnosti
a i rok 2016 jsme uzavřeli s kladným výsledkem hospodaření. Toho jsme
dosáhli zejména díky důsledné kontrole, přehodnocování plnění rozpočtu během roku a zavádění následných opatření. Další podstatnou složkou dobrého
výsledku hospodaření je započtení částí dotací, které byly převedeny z roku
2015. Příspěvky a dary od fyzických osob, a zvláště od ﬁremních partnerů
tvoří nadále neodmyslitelnou součást našeho ﬁnancování – bez nich by nebylo
možné udržet současnou kvalitu poskytovaných služeb. Vzhledem k ﬁnanční
situaci ve společnosti jsme nemohli ani v roce 2016 obsadit pozici projektového manažera a celou agendu nadále zpracovává externí ﬁnanční manažer ve spolupráci s vedoucími programů. Účetnictví společnosti je rovněž
vedeno externě. Finanční účetnictví i mzdovou část zpracovává společnost
Petr Bartoníček s.r.o., Hořice. Kvůli maximální důvěryhodnosti a otevřenosti
našeho hospodaření využíváme transparentní účet vedený u Fio banky, a.s.,
č. ú. 2000154498/2010, jehož vedení je bez poplatků. Vzhledem ke
skutečnosti, že za rok 2016 je naší povinností provést audit účetní závěrky
a ověření výroční zprávy, je výrok auditora nedílnou přílohou této výroční
zprávy.

ZODPOVĚDNÁ OSOBA

Bc. Petr Bartoníček
(externí pracovník)

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V LETECH 2003 − 2016
(V KČ)
Rok

Výnosy

Náklady

Zisk/ztráta

2003

1 567 369

1 275 770

291 626

2004

2 766 618

2 726 347

40 271

2005

2 464 167

2 631 211

-167 044

2006

2 798 168

2 955 778

-157 610

2007

3 490 595

3 669 552

-178 957

2008

4 460 403

4 464 009

-3 606

2009

5 076 766

5 343 917

-267 151

2010

6 646 563

6 471 426

175 137

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

2015

6 809 685

6 530 783

278 902

2016

5 428 230

5 270 602

157 628

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK 2016
V POROVNÁNÍ S ROKEM 2014 A 2015 (V TISÍCÍCH KČ)
2014

2015

2016

417

474

414

Služby

1281

1290

955

Osobní náklady

4856

4688

3810

Ostatní náklady

195

79

92

Náklady celkem

6749

6531

5271

Tržby vlastní výkony

291

254

252

Přijaté příspěvky a dary

567

551

329

5323

5525

4558

316

480

289

6497

6810

5428

-253

279

157

Spotřeba materiálu + energie

Provozní dotace
Ostatní výnosy + nadace
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

ROZVAHA 2016
(V TISÍCÍCH KČ)
Aktiva

Stav k 1. 1. 2016

Stav k 31. 12. 2016

19

19

Dlouhodobý hmotný majetek

204

204

Oprávky k dlouhodobému majetku

-223

-223

9

7

96

259

105

266

Stav k 1. 1. 2016

Stav k 31. 12. 2016

Vlastní zdroje

-726

-447

Výsledek hospodaření

279

157

Cizí zdroje

552

556

Celkem

105

266

Dlouhodobý nehmotný majetek

Pohledávky
Krátkodobý ﬁnanční majetek
Celkem

Pasiva

FINANCOVÁNÍ A STRUKTURA ZDROJŮ
STRUKTURA VÝNOSŮ V ROCE 2016
AKTIVITY REALIZOVALI
Tržby z prodeje
služeb
10 %

Bc. Petr Bartoníček
(ekonomické a projektové
řizeni)

Barbora Stoklasová
(projektové řízení)

Mgr. Martina Gilarová
(projektové řizeni)

David Petr
(projektové řízení
a fundraising)

Ing. Jitka Mikulkova
(fundraising do 31. 8.)

Mgr. Marek Nagy, Ph.D.
(fundraising od 12. 9.)

Fundraising
6%

Bc. Gabriela Lepková, DiS.
(projektové řizeni)

Tržby z prodeje služeb

540 756 Kč

Fundraising

329 370 Kč

Dotace: státní rozpočet, ÚP ČR a územně
samosprávné celky (SR, ÚP, USC)

4 558 104 Kč

Dotace: státní rozpočet, ÚP ČR
a územně samosprávné celky
(SR, ÚP, USC)
84 %

FINANCOVÁNÍ A STRUKTURA ZDROJŮ
PŘIJATÉ DOTACE ESF, STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
(UVEDENÉ DOTACE TVOŘÍ 84 % CELKOVÝCH VÝNOSŮ SPOLEČNOSTI)

MS
2%

MŠMT MZ
3% 3%

ÚP ČR
8%
Magistrát města Hradec Králové (MMHK)
Krajský úřad Hradec Králové (KÚKK)
Ministerstvo práce a sociálních věcí KHK
- soc. služby (MPSV KÚKK)
Ministerstvo práce a sociálních věcí
- rodina (MPSV rodina)
Úřad práce ČR státní příspěvek na výkon
pěstounské péče (ÚP ČR)
Ministerstvo spravedlnosti (MS)

872 200 Kč

MPSV rodina
2%
KÚKK
2%

78 000 Kč
2 793 000 Kč
88 557 Kč
372 000 Kč
99 650 Kč

Ministerstvo školství a tělovýchovy (MŠMT)

137 697 Kč

Ministerstvo zdravotnictví (MZ)

117 000 Kč

MMHK
19 %

MPSV KÚKK
61 %

FINANCOVÁNÍ A STRUKTURA ZDROJŮ
STRUKTURA NÁKLADŮ V ROCE 2016

Materiál + energie
8%

Údržba + cestovné
+ ostatní náklady
2%

Služby
18 %

Materiál + energie
Údržba + cestovné + ostatní náklady
Služby
Osobní náklady

413 778 Kč
91 758 Kč
955 057 Kč
3 810 009 Kč

Osobní náklady
72 %

FINANCOVÁNÍ A STRUKTURA ZDROJŮ
PODROBNÝ PŘEHLED NÁKLADŮ V ROCE 2016
Spotřební materiál

56 444 Kč

Zprostředkování, odměny

Potřeby pro klienty

81 874 Kč

Vzdělávání – pěstouni

Nákup drobného majetku

46 284 Kč

Finanční řízení

222 745 Kč

Spotřeba pohonných hmot

7 880 Kč

Ostatní služby

235 350 Kč

Spotřeba materiálu
Nákup elektrické energie
Nákup dálkového vytápění
Nákup vody
Spotřeba energie
Cestovné

192 482 Kč

131 674 Kč
33 867 Kč

Ostatní služby celkem

955 057 Kč

43 631 Kč

Mzdové náklady

2 978 787 Kč

168 166 Kč

Zákonné pojištění

9 499 Kč
221 296 Kč
41 578 Kč

Ostatní mzdové náklady
Osobní náklady
Smluvní úroky

813 059 Kč
18 163 Kč
3 810 009 Kč
8 692 Kč

Školení a kurzy

59 430 Kč

Inventarizační rozdíl

- Kč

Propagace, kopírování, tisk

62 607 Kč

Správní poplatky

4 960 Kč

Telefony, internet, poštovné

75 660 Kč

Pojištění

7 275 Kč

Účetní a právní služby, audit

85 624 Kč

Jiné ostatní náklady

12 235 Kč

Supervize

48 100 Kč

Opravy a udržování

29 253 Kč

ČLENSTVÍ

Jsme členy České asociace streetwork. Asociace sdružuje nízkoprahové
sociální služby a je profesní organizací zastupující fyzické i právnické osoby
působící v této oblasti.

Společně s organizacemi Laxus a Salinger jsme založili Mezioborovou
monitorovací skupinu terénní práce v Hradci Králové, kde jsme spolu s organizacemi Aufori a Oblastní charita Hradec Králové (Dům Matky Terezy) všichni
aktivními členy.

Jsme členy Klubu fundraiserů.
Pracovníci z našich 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 práce v České republice.
Do konce roku 2016 jsme byli členy Asociace Dítě a Rodina. Asociace
je sdružením respektovaných neziskových organizací působících v oblasti
náhradní rodinné péče.
Jsme místem přátelským rodině. Místa přátelská rodině tvoří zázemí pro krátký oddych, nakrmení děťátka a jeho přebalení, s dostupnou tekoucí vodou
a toaletou. Garantem projektu je město Hradec Králové.
Jsme součástí Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.
Jsme aktivními členy pracovní skupiny Komunitního plánování města
Hradec Králové pro oblast Rodiny s dětmi a mládež a pro oblast Národnostní
a etnické menšiny a osoby v obtížné životní situaci. Jsme členy Týmu pro děti
a mládež města Hradec Králové.

V průběhu roku jsme se stali členy Odborné společnosti pro prevenci rizikového chování.

DĚKUJEME
ZA SPOLUPRÁCI

SPOLUPRACUJÍCÍ SUPERVIZOŘI A METODICI
Mgr. Daniela Málková (supervize Preventivních programů SPIRÁLA)
Mgr. Eva Vernerová (supervize NZDM KLUBÍK a NZDM KLÍDEK)
Ing. Libuše Veselíková a Ing. Vladimír Strejček
(týmový koučink – Akademie Modrého života)
SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE
Aufori, o.p.s.
Centrální kino s.r.o. (Bio Central)
Dětský diagnostický ústav Hradec Králové
INET-SERVIS.cz, s.r.o. (webový portál HradecKralove.cz)
Komise místní samosprávy Malšovice
kontrapunkt, z. ú. (Open Air Program Hradec Králové)
Laxus z. ú.
Městská policie Hradec Králové
Oblastní charita Hradec Králové (Dům Matky Terezy, středisko sociálních
služeb pro lidi bez domova)
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Odbor školství Magistrátu města Hradec Králové
Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
OSPOD Dobruška
OSPOD Hradec Králové
OSPOD Jaroměř
OSPOD Kostelec nad Orlicí
OSPOD Nové Město nad Metují
OSPOD Opočno
OSPOD Prachatice
OSPOD Rychnov nad Kněžnou

Partners Czech, o.p.s.
Pedagogicko-psychologická poradna Hradec Králové
Policie ČR, územní odbor Hradec Králové
Probační a mediační služba České republiky
Prostor plus o.p.s.
Salinger, z.s. (NZDM Modrý pomeranč, Komunitní centrum ZIP, Centrum
Síťovka)
SORUDO
Sportovní škola boxu BOX CLUB Hradec Králové
Středisko výchovné péče Návrat
Školské poradenské pracoviště Mozaika
Univerzita Hradec Králové
Základní, střední školy, školská zařízení na území Královéhradeckého kraje

DĚKUJEME NAŠIM
PARTNERŮM
A DÁRCŮM

Děkujeme všem, kdo se podíleli na realizaci našich aktivit a programů v roce
2016 a podporovali nás ﬁnančně, radou, partnerstvím či jakýmkoliv dalším
způsobem.
Zejména chceme poděkovat za pomoc a podporu institucím, orgánům
veřejné a státní správy, ﬁrmám a dalším donátorům. Děkujeme všem našim
příznivcům, inspirátorům a v nemalé míře našim dobrovolníkům.
INSTITUCE
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
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Úřad práce České republiky v Hradci Králové
HLAVNÍ FIREMNÍ PARTNEŘI
Fa RENE a.s. / Jiří a Michele Stašovi
RWE Energie, s.r.o. / Ing. Luboš Falhaur
FIREMNÍ PARTNEŘI
AMÁDEUS REAL, a.s. / Václav Klán
Královéhradecká provozní, a.s. / Ing. Jakub Hanzl
NUTRICIA DEVA a.s. / Ing. Vilém Maur, MBA
STATEK KYDLINOV s.r.o. / Ing. Ivan Horák
T-MAPY spol. s r.o. / Ing. Milan Novotný
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. / Ing. Jiří Seidler

FIREMNÍ DÁRCI
Agropodnik a.s. Hradec Králové / Ing. Luboš Novotný
ATOM RAT s.r.o. / Ing. Vanda Faltýnková
Petr Vrbický
Eurac Hradec s.r.o. / Tomáš Votruba
FOMA BOHEMIA spol. s r.o. / Ing. Ivan Tvrdík a JUDr. Václav Sejkora
INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o / Jiří Fanta
Merida Hradec Králové, s.r.o. / Petr Hrobař
SINDLAR Group s.r.o. / Markéta Šindlarová
Smart Print s.r.o. / Ing. Petr Hendrych a Ing. Ivan Raud
TECHPROFI HK, s.r.o. / JUDr. Václav Gadlina
TANO TECHNIK spol. s r.o. / Ing. Milan Laštůvka
TVARPAL s.r.o. / Ing. Ladislav Polách
YATE spol. s.r.o. / Ing. Jaroslav Záhora
ZCZ s.r.o. / Petr Buršík
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR / Mgr. Tomáš Jelínek
FIREMNÍ DÁRCI – MATERIÁLNÍ A JINÁ PODPORA
AGI HK spol. s r.o. / Ing. Aleš Pražák
BARA HK spol. s r.o. / Bohuslav Šlechta
DUKASE s.r.o. / Filip Kaška a Michal Dunda
EMADO Hradec Králové, s.r.o. / Ing. Eva Duchoslavová
GARAMON, s.r.o. / František Lahučký
Hradecké služby a.s. / Radek Sokol
JIPAST akciová společnost / Pavlína Steinerová
LMC s.r.o. / Ing. Milan Jasný
MF Servis s. r. o. / Ing. Jiří Veselý a Ing. Jaroslav Havíř
Stil trade s.r.o. / Jitka Ženíšková

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI
Mgr. Pavel Jór
Mgr. Helena Kožíšková
Ing. Michaela Špinová
DÁRCI A PARTNEŘI BENEFIČNÍHO VEČERA V DIVADLE DRAK
Partneři a dárci večera
Město Hradec Králové
Královéhradecká provozní, a.s. / Veronika Bergrová
ZCZ s.r.o. / Petr Buršík
VISUO / Martin Tuﬁr Mařák
GARAMON, s.r.o. / František Lahučký
HradecKralove.cz / Jaroslav Fišer
Velké díky patří moderátorům a vystupujícím Cirkus v hlavě (René Vitvar a Patrik
Hradecký), kapele Kieslowski (Marie Kieslowski a David Pomahač) a fotografovi Pavlovi Režnému. Všichni vystoupili bez nároku na honorář.
Umělci a umělkyně, kteří darovali svá díla do aukce
Kateřina Bramborová
Patrik Černý (Kingstown Clothing)
Tereza Dostálová (Mellory)
Tereza Dvořáčková
Tomáš Eib
Kamil Ghais
Eva Horská
Radka Janů
Judita Levitnerová
Marie Marková
Dagmar Mikešová
Kristýna Plesková (kabinet)
Šárka Zahálková

Děkujeme redaktorům a novinářům a všem regionálním médiím za zviditelnění
a podporu dobrého jména organizace.
Zvlášť děkujeme městu Hradec Králové, Komisi místní samosprávy Střed
města a Královéhradeckému kraji za ﬁnanční podporu našich programů
a Komisi místní samosprávy Malšovice za dlouhodobou morální podporu
naší organizace.
Pokud zde někdo nebyl zmíněn, nebylo to úmyslné, myslíme na něj a tímto mu
zvlášť děkujeme.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ NAPLŇOVAT
POSLÁNÍ A CÍLE NAŠÍ ORGANIZACE.

VIDÍTE SMYSL
V NAŠÍ PRÁCI?
PODPOŘTE NÁS!

LÍBÍ SE VÁM, CO DĚLÁME? POKUD POVAŽUJETE NAŠI PRÁCI
ZA UŽITEČNOU A SMYSLUPLNOU, PODPOŘTE NÁS.

Především díky Vám můžeme profesionálně pomáhat
dětem, mladým lidem, rodinám a školám. Zajišťujeme
kvalitní programy, akce a aktivity pro každého z Vás.

PODPOŘIT NÁS MŮŽETE:
• Jednorázovým ﬁnančním příspěvkem nebo trvalým příkazem – ať již
na činnost organizace, nebo na rozvoj jednotlivých programů.
Číslo našeho účtu: 2000154498/2010.
• Pomocí platební brány Darujme.cz na našich webových stránkách
– bezpečná a rychlá cesta pro převod ﬁnančních prostředků.

Chcete být pravidelně informováni o aktuálních akcích pro veřejnost?
Pošlete nám e-mail na adresu info@prostorpro.cz.
Veškeré informace najdete na našich webových stránkách.
Můžete zde také nahlédnout na náš transparentní účet.
Naše webové stránky: www.prostorpro.cz
Jsme na Facebooku: www.facebook.com/prostorpro

• Dobrovolnou činností:
pomoc s organizací veřejných akcí, úklidové a zahradní práce
– vhodné pro ﬁremní dobrovolnické dny, roznos letáků
a plakátů na veřejná místa v našem městě, propagace organizace
v informačním stánku na akcích jiných organizátorů.
• Sdílením a propagací příspěvků z našeho facebookového proﬁlu
facebook.com/prostorpro
Uvítáme každou Vaši pomoc. Kontaktujte nás na info@prostorpro.cz.
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Děkujeme za ﬁnanční dotace a partnerství těmto institucím

Poděkování patří našim hlavním a významným ﬁremním partnerům
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