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Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování
neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudr�nost, organizovaná
obèanská spoleènost a obèanský dialog, partnerství a vytváøení
národních asociací a sítí (networking), vztah nevládního
neziskového sektoru se státem èi s veøejnou správou � to jsou
pojmy, kterým jsme donedávna nedokázali ani porozumìt, ale
s nimi� se setkáváme stále èastìji. Mohou zùstat jen prázdnými
dobovými hesly, ale mohou být naplnìny mezilidskými vztahy.
A právì tyto vztahy se sna�í Nadìje vytváøet a udr�ovat.
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Ú V O D N Í  S L O V O

Motto: Rozdej svùj díl mezi sedm, ba i osm,
neví�, co zlého se na zemi stane.
(Bible, Kniha Kazatel 11,2)

Milí pøátelé,

opìt otevíráte na�i výroèní zprávu, ve které chceme pøedstavit svou práci v uplynulém roce. Opìt mù�ete
posoudit ná� pokus na malém prostoru nìkolika stran popsat èinnost ètyø stovek pracovníkù, kteøí ka�dodennì
poslou�í dvìma tisícùm lidí hledajících pomoc.

Rok 2002, poznamenaný neèekanì nízkými státními dotacemi, byl pro nás velmi obtí�ný. Pøesto se
podaøilo v�echna støediska udr�et, dokonce jsme mohli ve spolupráci se samosprávami mìst otevøít tøi nová
støediska, v Písku-Purkraticích a v Praze na Jiním Mìstì støedisko Milíèov, obì pro slu�by sociální
intervence v ohro�ených rodinách, a na Vsetínì stacionáø pro dìti s posti�ením. V Brnì jsme otestovali
pøechodné pobyty seniorù na Vinohradech. Po pìtiletém budování se nám podaøilo dokonèit a otevøít Dùm
pokojného stáøí v Praze-Zábìhlicích, k èemu� významnì pomohl výtì�ek adventního koncertu Èeské televize.

Rád bych podìkoval ka�dému, kdo se jakkoliv podílí na na�em spoleèném díle, dárci malého i velkého daru,
tomu, kdo rozhoduje o dotaci, pøíspìvku nebo grantu, ka�dému, u koho nacházíme pochopení pøi jednání.
Nejvíc ze v�ech chci podìkovat spolupracovníkùm, kteøí vytrvali i v tak tì�kém roce, øeditelùm poboèek, kteøí
nesli a stále nesou velkou tíhu odpovìdnosti, a samozøejmì dobrovolníkùm, kteøí nelitují èasu vìnovaného
druhým lidem.

Pøeji nám v�em hojnost Bo�ího po�ehnání!



4

O R G A N I Z A È N Í  S T R U K T U R A  K  3 1 .  1 2 .  2 0 0 2

NADÌJE, OBÈANSKÉ SDRU�ENÍ, SE SÍDLEM V PRAZE 2, VAR�AVSKÁ 37
Ilja Hradecký, pøedseda a ústøední øeditel
Registrace u MV ÈR dne 21. 8. 1990 pod è. VSP/1-2274/90-R
IÈO: 00570931, DIÈ: 002-00570931
Tel. 222 521 110, fax: 222 521 115 e-mail: nadeje@nadeje.cz, http://www.nadeje.cz

POBOÈKA PRAHA, VAR�AVSKÁ 37, 120 00 PRAHA 2 str. 4
Petra Lakato�ová, oblastní øeditelka

STØEDISKO NÝRSKO, K RADNICI 817, 340 22 NÝRSKO str. 7
Bohumil Najbert, vedoucí støediska

POBOÈKA NEDA�OV, 763 32 NEDA�OV 161 str. 8
Ing. Josef Baránek, øeditel poboèky

POBOÈKA VYSOKÉ MÝTO, NÁM. NADÌJE 731, 566 01 VYSOKÉ MÝTO str. 10
Petr Macek, místopøedseda a oblastní øeditel

POBOÈKA LITOMY�L, MATÌJE KUDÌJE 14, 570 01 LITOMY�L str. 12
Ing. Jana Macková, vedoucí poboèky

POBOÈKA ÈESKÁ TØEBOVÁ, SEMANÍNSKÁ 2084, 560 02 ÈESKÁ TØEBOVÁ str. 13
Jiøí Grund, vedoucí poboèky

POBOÈKA ZLÍN, BRATØÍ SOUSEDÍKÙ 349, 760 01 ZLÍN str. 14
Ludmila Vavreèková, øeditelka poboèky

POBOÈKA BRNO, VELKOPAVLOVICKÁ 13, 628 00 BRNO str. 16
Ing. Jan Sláma, místopøedseda a oblastní øeditel

POBOÈKA OTROKOVICE, WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE str. 20
Ing. Eva Ludvíèková, místopøedsedkynì a oblastní øeditelka

POBOÈKA VSETÍN, KOBZÁÒOVA 1537, 755 01 VSETÍN str. 19
Ester Cvejnová, vedoucí poboèky

POBOÈKA PLZEÒ, �ELEZNIÈNÍ 36, 301 00 PLZEÒ str. 22
Ing. Jakub Forejt, oblastní øeditel

POBOÈKA PÍSEK, SVATOPLUKOVA 1/211, 397 01 PÍSEK str. 23
Pavel Kubi�ta, vedoucí poboèky

POBOÈKA JABLONEC NAD NISOU, PODHORSKÁ 57, 466 01 JABLONEC NAD NISOU str. 24
Jan Vanìèek, oblastní øeditel

POBOÈKA  MLADÁ BOLESLAV, �TYRSOVA 918, 293 01 MLADÁ BOLESLAV str. 25
Mgr. Mirko Tichý, vedoucí poboèky



5

P O S L Á N Í  A  C Í L E

Obèanské sdru�ení Nadìje bylo zalo�eno dne 21. 8. 1990 a registrováno u Ministerstva vnitra Èeské republiky pod èíslem
VSP/1-2274/90-R. Nadìje je podle svých stanov nepolitická a mezikonfesní nezisková organizace, pùsobící na celém území
Èeské republiky.

Posláním Nadìje je praktické uplatòování evangelia v �ivotì a jeho �íøení. Cílem je vybudování a provozování sítì slu�eb lidem
v nouzi na køes�anských principech. Ve svých zaøízeních i mimo nì poskytuje Nadìje pomoc duchovní, morální, sociální,
zdravotní, lékaøskou, hygienickou, stravovací, ubytovací, hmotnou, právní, poradenskou, osvìtovou, vzdìlávací, výchovnou,
apod., vèetnì doplòkových slu�eb. Své slu�by zamìøuje zejména na lidi osamìlé, zdravotnì posti�ené, spoleèensky vylouèené
nebo jinak znevýhodnìné. Ve svých zaøízeních i mimo nì Nadìje vyvíjí misijní èinnost ve v�ech formách. Uplatòována je
dobrovolná práce pravidelná i pøíle�itostná a práce v pracovním pomìru nebo civilní slu�ba. Spolková èinnost je výhradnì
dobrovolná a neformální. Placený aparát neexistuje.

Integraèní program (od roku 1990) je urèen na pomoc lidem
sociálnì vylouèeným a lidem, kterým sociální vylouèení hrozí.
Jeho smyslem je spoluúèast na hledání �ivotních cílù a spole-
èenského uplatnìní a pomoc pøi návratu do spoleènosti. Sou-
èástí programu je okam�itá pomoc pøi uspokojení základních
lidských potøeb, ale také nabídka ubytování a dlouhodobìj�í
pomoci.

Program pro tøetí vìk (od roku 1991) pøedstavuje ucelenou
soustavu slu�eb starým lidem, pøedev�ím osamìlým. Cílem je
udr�ení nebo obnova co nejhodnotnìj�ího �ivota starého èlo-
vìka ve vlastním domovì; teprve kdy� to není mo�né, pak
nabídka nového domova s komplexní péèí. Souèástí progra-
mu jsou vedle domácí péèe (home care) a peèovatelské slu�-
by také pøechodné pobyty s komplexní nebo èásteènou péèí
a domy pokojného stáøí, které pøedstavují trvalý pobyt s kom-
plexní péèí.

Program pro mentálnì posti�ené (od roku 1992) je konci-
pován jako komplex slu�eb dìtem, mladým lidem i dospìlým
s mentálním posti�ením a s kombinovanými vadami. Prefero-
váno je bydlení ve vlastní rodinì nebo chránìné bydlení
s pobytem ve stacionáøi s chránìnou prací, klientùm s tì��ím
posti�ením je urèena komplexní ústavní péèe. Souèástí pro-
gramu je výchovná a vzdìlávací, zamìøená na rozvoj skrytých
schopností pro sebeobsluhu, pocit sebeodpovìdnosti, a pro
naplnìní smyslu �ivota, k dosa�ení maximálního mo�ného
stupnì integrace do spoleènosti.

Náhradní rodinná výchova (od roku 1995) je alternativou
pro opu�tìné dìti pøijetím do otevøené rodiny. Vedle bydlení
a úplné rodinné péèe je kladen dùraz na integraci do spoleè-
nosti. Program umo�òuje pro�ít dìtem dìtství v pøirozeném
prostøedí. Souèástí programu je vytvoøené zázemí pro klubo-
vou èinnost v zájmu pøirozené integrace.

Program zdravotní pomoci (od roku 1992) vhodnì doplòuje
ostatní sociální programy Nadìje o zdravotní péèi, zejména
Integraèní program, Program pro tøetí vìk a Program pro men-
tálnì posti�ené. Èinnost lékaøù a zdravotních sester doplòuje
komplexní slu�by jak v ústavech a zaøízeních, tak i v domácí
péèi. Dùle�itou slu�bu vykonává rovnì� lékaø v ordinaci pro
bezdomovce.

Program potravinové pomoci (od roku 1990) provází ve�ke-
ré aktivity Nadìje od jejího vzniku. Program vychází z pøedpo-
kladu, �e èlovìk v hmotné nouzi potøebuje nejprve uspokojit
svou základní biologickou potøebu - nasytit se. Základním prin-
cipem je získávání, skladování a distribuce potravin podle pod-
mínek stanovených Evropskou chartou potravinových bank.

Misijní program (od roku 1990) je naplnìním stanov Nadìje
a pilíøem ve�kerých jejích aktivit. Vychází z pøesvìdèení, �e cha-
ritativní a sociální èinnost mù�e pomoci a ulevit, ale pravé
odpoèinutí a vyøe�ení podstaty lidské bídy nepøinese. Køes�an-
ská pastoraèní péèe a misijní slu�ba je souèástí práce ve v�ech
poboèkách.

P R O G R A M  È I N N O S T I

• INTEGRAÈNÍ PROGRAM Praha, Vysoké Mýto, Èeská Tøebová, Plzeò, Jablonec nad Nisou,
Mladá Boleslav, Písek

• PROGRAM PRO TØETÍ VÌK Neda�ov, Vysoké Mýto, Brno, Zlín, Praha
• PROGRAM PRO MENTÁLNÌ POSTI�ENÉ Otrokovice, Zlín, Neda�ov, Vsetín
• NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA Litomy�l
• PROGRAM ZDRAVOTNÍ POMOCI Praha, Vysoké Mýto, Brno, Otrokovice, Zlín
• PROGRAM POTRAVINOVÉ POMOCI ve v�ech poboèkách
• MISIJNÍ PROGRAM ve v�ech poboèkách
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P O B O È K A  P R A H A

Kontaktní adresa poboèky:
Nadìje, poboèka Praha, Var�avská 37, 120 00 Praha 2
tel.: 222 521 110, fax: 222 521 115
e-mail: praha@nadeje.cz
úèet: ÈSOB a.s., èíslo 8002-0316012163/0300

Datum zalo�ení poboèky: kvìten 1991

Petra Lakato�ová
oblastní øeditelka

Seznam støediskek provozovaných v roce 2002:

• Støedisko pomoci Bolzanova
• Støedisko pomoci mladým Bolzanova
• Noclehárna pro mu�e Husitská
• Azylová ubytovna pro mu�e Krásova
• Azylová ubytovna pro �eny Na Slupi
• Dùm Nadìje Radotín
• Dùm Nadìje Vr�ovice
• Dùm Nadìje Zábìhlice (zahájení provozu od záøí)
• Chránìný byt Bajkonurská
• Støedisko Nadìje Milíèov (zahájení provozu od kvìtna)
• Dílny pracovní terapie Rybalkova
• Ordinace praktického lékaøe pro bezdomovce
• Lù�ková èást ordinace praktického lékaøe pro bezdomovce
• Støedisko pomoci s o�acením Na Slupi
• Støedisko pomoci s o�acením KrásovaÈinnost poboèky je zamìøená na poskytování slu�eb:

• Pomoc bezdomovcùm a osobám v krizové situaci
• Pomoc osobám a rodinám s nízkými pøíjmy
• Sociální intervence v rodinách dlu�níkù za nájemné
• Pomoc drogovì závislým (zprostøedkování léèby, osvìta)
• Materiální pomoc osobám ve výkonu trestu s nabídkou ná-

sledné péèe
• Výkon trestu obecnì prospì�ných prací
• Výkon veøejnì prospì�ných prací
• Pomoc mladým mu�ùm pøicházejícím z dìtských domovù

a jiných výchovných ústavù
• Terénní práce (vyhledávání potøebných a závislých lidí v ulicích)
• Potravinová banka (shroma�ïování a rozdávání  potravin

potøebným lidem a dal�ím neziskovým organizacím)
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P O B O È K A  P R A H A

Události v roce 2002:

• V rámci hodnocení kvality poskytovaných sociálních slu�eb
provedlo Ministerstvo práce a sociálních vìcí hodnocení
ubytovacích zaøízení Domu Nadìje Vr�ovice a Domu Nadìje
Radotín. Obì zaøízení byla hodnocena kladnì.

• V návaznosti na adventní koncerty poøádané Èeskou televi-
zí probìhlo pøevzetí �eku na èástku 1.682.793 Kè urèenou
na dokonèení rekonstrukce Domu Nadìje Zábìhlice.

• Ve tøetí èásti volného cyklu Obìti s názvem Svìdek natoèe-
né Èeskou televizí byly pou�ity zábìry poøízené ve Støedisku
pomoci Bolzanova.

• Projekt Domu Nadìje Zábìhlice získal èestné uznání v rám-
ci ceny PROROK - PROJEKT ROKU. Cenu vyhla�ují Nadace
Civilia, Nadace VIA, Nadace rozvoje obèanské spoleènosti
a Open Society Fund.

• Na podporu dostavby Domu Nadìje Zábìhlice poøádala Na-
dìje a obèanské sdru�ení Mariona propagaèní akci s ná-
zvem Týden pro Nadìji v Praze, jejím� rámci probìhlo nìko-
lik benefièních koncertù, bohoslu�eb, sbírek a výstava
fotografií.

• Úèast na dobroèinném trhu øemesel a koncertu poøádané-
ho organizací I.W.A.P. (International Women´s Association
of Prague) a jarmarku poøádaného Diakonií Èeskobratrské
církve evangelické.

• V rámci aktivit stavebního øádu IBO (Internationale Bouwor-
de) pomáhalo �est zahranièních dobrovolníkù na rekonstruk-
ci sociální jídelny v Emauzích.

• Otevøení sbìrného místa v prostorách Støediska pomoci mla-
dým Bolzanova a uvolnìní ubytovacích kapacit Domu Na-
dìje Radotín pro obèany posti�ené povodní.

• Dokonèení rekonstrukce a otevøení Domu Nadìje Zábìhli-
ce, který bude slou�it jako dùm pokojného stáøí pro bezdo-
movce. Slavnostní otevøení spojené s pøipomenutím Mezi-
národního dne za vymýcení chudoby probìhlo 15. øíjna.

• Náv�tìva delegace thajského parlamentu vedená pøedsed-
kyní výboru pro sociální vìci v Domì Nadìje Vr�ovice.

• Úèast, prezentace a pøedná�ka na akci V Praze doma bez
domova poøádané Mìstským centrem sociálních slu�eb
a prevence.

• Úèast na aktivitách projektu S.A.D. s názvem Budování
evropských partnerství v boji proti bezdomovství v Pra-
ze, Polsku a Rakousku.

Kvalitativní hodnocení:

• Nabízené slu�by získaly v prùbìhu roku komplexnìj�í po-
dobu díky dokonèení rekonstrukce a otevøení Domu Nadìje
Zábìhlice. Integraèní program tak mù�e nabízet dlouho
postrádanou slu�bu zamìøenou na staré a invalidní bezdo-
movce.

• Provozem chránìného bytu v Bajkonurské ulici byl vytvoøen
návazný stupeò pro mladé mu�e, kteøí pro�li Domem Nadì-
je Vr�ovice, vedoucí k vìt�í samostatnosti a zaèlenìní do
bì�ného �ivota.

• Výmìnou vybavení v Azylové ubytovnì pro �eny Na Slupi,
Domì Nadìje Radotín a ve Støedisku pomoci Bolzanova do�lo
k zaji�tìní vìt�ího soukromí a zlep�ení �ivotního prostøedí
u�ivatelù (naplòování standardù kvality sociálních slu�eb).

• Pravidelnì provádìnou supervizí pracovních týmù bylo do-
sa�eno zlep�ení komunikace a vztahù na pracovi�tích.

• Úèastí sociální pracovnice na vzdìlávacích semináøích bylo
dosa�eno zkvalitnìní práce se závislými u�ivateli (pøede-
v�ím narkomany).

• Tøi �tìdroveèerní veèeøe pro 240 osob s vánoèním posel-
stvím a dárkovými balíèky ve Støedisku pomoci Bolzanova
a dal�í spoleèné veèeøe v Domì Nadìje Vr�ovice, Domì Na-
dìje Radotín, Domì Nadìje Zábìhlice a v Azylové ubytovnì
pro �eny Na Slupi.

• Na podporu Integraèního programu probíhaly v supermar-
ketech Tesco sbírky do kasièek.
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P O B O È K A  P R A H A

Statistický výkaz roku 2002:

Støedisko pomoci Bolzanova:
Poèet nových klientù .................................................................................. 908
Prùmìrnì poèet náv�tìv za den ......................................................... 162
Poèet vydaných jídel ............................................................................ 63 341
Poèet o�acených ........................................................................................ 8 061
Poèet vykoupaných .................................................................................. 5 956

Støedisko pomoci mladým Bolzanova (od poloviny dubna do
konce záøí muselo být z finanèních dùvodù uzavøeno):
Poèet klientù celkem .................................................................................. 473
Poèet nových klientù .................................................................................. 173
Poèet náv�tìv klientù ............................................................................. 2 550
Poèet o�acených ............................................................................................ 484
Poèet vykoupaných ...................................................................................... 787

Terénní práce:
Poèet kontaktù ............................................................................................ 4 690
Poèet závislých ................................................................................................ 974
Poprvé oslovených ................................................................................... 1 290

Poboèka Praha - vèetnì ústøedí  (v tis. Kè)

Poèet náv�tìv ve støediscích pomoci v jednotlivých mìsících:

Azylové ubytovny Krásova a Na Slupi, Noclehárna Husitská
a Milíèov a Dùm Nadìje Radotín:
Poèet lù�ek od ledna do listopadu / v prosinci ............ 93 / 131
Poèet ubytovaných ....................................................................................... 801
Poèet poskytnutých noclehù .......................................................... 28 434

Dùm Nadìje Zábìhlice (od zaèátku záøí):
Poèet lù�ek ........................................................................................................... 30
Poèet ubytovaných .......................................................................................... 22

Dùm Nadìje Vr�ovice:
Poèet lù�ek ........................................................................................................... 17
Poèet ubytovaných .......................................................................................... 47
Poèet poskytnutých noclehù ............................................................. 5 167

Ordinace praktického lékaøe:
Poèet o�etøení a prohlídek .................................................................. 6 494
Poèet klientù na lù�kové èásti ............................................................. 127
Poèet výskytù nejèastìj�ích chorob:
Chøipky a dýchací cesty ............................................................................ 300
Ko�ní ...................................................................................................................... 125
Bércové vøedy .................................................................................................. 195
�aludeèní a støevní potí�e ...................................................................... 109
Revmatická  a neurologická ................................................................. 138
Svrab ......................................................................................................................... 94

Prùmìrný poèet zamìstnancù: ............................................................... 74

Cíle do blízké budoucnosti:

• Zahájit v Domì Nadìje Radotín provoz azylového domu pro
mu�e.

• Zahájit provoz sociální jídelny na Praze 2 (zále�í na termínu
dokonèení rekonstrukce).

• Získat nové ubytovací prostory pro bezdomovce.
• Zapojit klienty do pomocných prací ve støediscích.

Poèet noclehù poskytnutých v ubytovacích zaøízení v jednotlivých mìsících:
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S T Ø E D I S K O  N Ý R S K O

Kontaktní adresa støediska:
Nadìje, støedisko Nýrsko, U Radnice 817, 340 22 Nýrsko
tel.: 376 571 243 (tel. na vzdìlávací centrum: 376 570 045)
e-mail: nadeje.nyrsko@seznam.cz
úèet: Èeská spoøitelna a.s., èíslo 822161399/0800

Datum vzniku støediska: èerven 1992

Bohumil Najbert
vedoucí støediska

Støedisko Nýrsko  (v tis. Kè)

Cíle do blízké budoucnosti:

• Získat vhodný objekt pro poskytování slu�eb
• Získat dárce a sponzory pro na�i èinnost
• Získat a pro�kolit dal�í dobrovolníky
• Více zviditelnit nabízené slu�by
• Pokraèovat v poskytování slu�eb a dále je zkvalitòovat

Události v roce 2002:

• Pro zájemce probíhalo vzdìlávání a vyuèování
• Byla nabízena a zaji��ována duchovní a pastoraèní péèe
• Potøebným byla poskytována domácí péèe, poradenství, o�a-

cení a pomoc pøi jednávání na úøadech
• Probíhalo promítání videopoøadù, poslech audiopoøadù a

ètení knih
• Pro dìti byl ka�dý týden pøipravován klub
• Probìhl letní tábor v Habarticích
• O vánocích se konala besídka

Èinnost støediska je zamìøená na poskytování slu�eb:

• Vzdìlávací centrum, kurzy, pastorace, vyuèování
• Misijní program (evangelizace, duchovní péèe, prodej køes-

�anské literatury)
• Sociální slu�by (domácí péèe, terénní slu�ba, poradenství,

�atník)
• Kulturní slu�by (videoklub, èítárna)
• Práce s dìtmi (klubová èinnost, výlety, letní tábory)

Statistický výkaz roku 2002:

Vzdìlávací centrum ........................................................................................ 10
Misijní program ................................................................................................. 30
Sociální slu�by ................................................................................................... 15
Kulturní slu�by ................................................................................................... 10
Práce s dìtmi ...................................................................................................... 25
Dìti do 10 let ...................................................................................................... 15
Dìti nad 10 let ................................................................................................... 10

Prùmìrný poèet pracovníkù ......................................................................... 1
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Kontaktní adresa poboèky:
Nadìje, poboèka Neda�ov, Neda�ov 161, 763 32 Neda�ov
tel.: 577 335 428-9, fax: 577 335 578
e-mail: nadeje.ned@worldonline.cz
úèet: Èeská spoøitelna a.s., èíslo 1404139329/0800

Datum zalo�ení poboèky: èerven 1991

Ing. Josef Baránek
øeditel poboèky

P O B O È K A  N E D A � O V

Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování slu�eb:

• Dùm pokojného stáøí
• Chránìné pracovi�tì pro zdravotnì posti�ené

Události v roce 2002:

• Zabudování pøepravného zaøízení pro trvale le�ící klienty
v pokoji pro �eny

• Roz�íøení vjezdu pro zásobovací vozy
• Ka�domìsíèní bohoslu�by a náv�tìvy knìze u lù�ka
• Týdnì postní rozjímání Køí�ové cesty
• Pracovní terapie � roz�íøení o výrobu èarodìjnic
• Stavìní a kácení máje
• Prázdninové táboráky se skauty
• Výlety do pøírody
• Spoleèenské hry � soutì� Kufr na pokraèování
• Zájezdy: Luhaèovice, Velehrad
• Úèast na kulturním programu pøi pøíle�itosti výroèí zalo�ení

obce
• Besídky s dìtmi z místní �koly
• Mikulá�ská nadílka
• Peèení vánoèního cukroví
• Vánoèní koledování, spoleèný �tìdrý veèer

Kvalitativní hodnocení:

Dùm pokojného stáøí Neda�ov nabízí komplexní sociální slu�-
by pro v�echny celoroènì ubytované klienty, bydlení v jedno-
lù�kových pokojích se sociálním zaøízením, normální nebo di-
etní stravu, praní prádla apod., v�e na základì po�adavkù
klienta a písemných dohod. Èást slu�eb vyu�ívají i senioøi
z blízkého okolí, pro v�echny je hledáno nejvhodnìj�í øe�ení
jejich nepøíznivé sociální situace, pøípadnì i s pomocí jiných
poboèek Nadìje. Nadìje po�ádala o pilotní inspekci kvality
slu�eb podle Standardù kvality, poboèka provádí pravidelnì
sebehodnocení.

Kvalitu poskytovaných slu�eb pravidelnì kontroluje i øedi-
telská rada na svých výjezdních zasedáních, ale i kontrolní
orgány KHS, KÚ a MPSV. Podle výsledkù kontrol jsou upravo-
vány vnitøní provozní pøedpisy. Slu�by jsou veøejnì nabízeny
pøes sociální odbory úøadù obcí a zastupitelé pøi pravidelných
náv�tìvách klientù hodnotí prùbì�nì úroveò poskytovaných
slu�eb.
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P O B O È K A  N E D A � O V

Poboèka Neda�ov  (v tis. Kè)

Cíle do budoucnosti:

V roce 2003:
• Zkvalitnit slu�by podle po�adavkù standardù
• Roz�íøit stropní zvedací a dopravní zaøízení na dal�í pokoje

pro imobilní klienty
• Provést terénní úpravy v areálu za úèelem vzniku prostor

pro sportovní akce a záti�í pro posezení a zhotovit nový
chodník u vstupu do areálu

• Roz�íøit kapacitu su�árny prádla

V dal�ích letech:
• Podle finanèních mo�ností dokonèit projekt montá�e strop-

ního pøepravného zaøízení v oddìlení pro le�ící
• Provést výmìnu propojovacího a signalizaèního systému
• Zajistit elektricky polohovatelná lù�ka pro v�echny trvale

le�ící klienty

Statistický výkaz roku 2002:

Lù�ková kapacita ............................................................................................. 50
Prùmìrný poèet klientù .........................................................................47,93
Prùmìrná oblo�nost v % ......................................................................95,86
Prùmìrný vìk klientù ................................................................................. 76,9

Slo�ení pokojù:
Jednolù�kové ....................................................................................................... 37
Dvoulù�kové ........................................................................................................... 5
Tøílù�kové ................................................................................................................. 1

Prùmìrný poèet zamìstnancù ................................................................ 27
Prùmìrný poèet zamìstnancù chránìné dílny .............................. 5

Vìkové slo�ení klientù (v %)

Zdravotní zpùsobilost klientù (v %)
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P O B O È K A  V Y S O K É  M Ý T O

Kontaktní adresa poboèky:
Nadìje, poboèka Vysoké Mýto, nám. Nadìje 731, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 421 802, fax: 465 424 825
e-mail: vm.nadeje@unet.cz
úèet: Komerèní banka a.s., èíslo 50532611/0100

Datum zalo�ení poboèky: leden 1992

Petr Macek
oblastní øeditel

DÙM POKOJNÉHO STÁØÍ

Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování slu�eb:

• Dùm pokojného stáøí
• Ordinace praktického lékaøe a rehabilitace
• Kuchynì (ètyøi typy diet)

Události v roce 2002:

• Zaji��ování slu�eb sociálních, zdravotních a duchovních
• Provoz kuchynì
• Pastoraèní péèe
• Spoleèenské veèery
• Vysílání domácího rozhlasu
• Pravidelná doprava obyvatel do centra mìsta
• Pøedná�ky
• Koncerty
• Výlety
• Dny otevøených dveøí
• Pravidelné spoleèné setkávání seniorù s dìtmi z okolí

Cíle do blízké budoucnosti:

• Zkvalitnit slu�by vzdìláváním personálu
• Zkvalitnit technické zaøízení domova

Statistický výkaz roku 2002:

Kapacita lù�ek Domu pokojného stáøí ............................................. 77
Kapacita bezbariérových bytù ................................................................. 12
Prùmìrný vìk klientù .................................................................................75,6
Oblo�nost (v %) .............................................................................................. 98,3

Prùmìrný poèet zamìstnancù: ............................................................... 43

Vìkové slo�ení obyvatel

Kvalitativní hodnocení:

V Domì pokojného stáøí  dbáme na studium standardù kvality
sociální práce a jejího srovnání s praxí. Vytváøí se systém vzdì-
lávání pracovníkù. Daøí se nám kontakt obyvatel s dìtmi z o-
kolí. Máme dobré vztahy a kontakty s institucemi mìsta.
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P O B O È K A  V Y S O K É  M Ý T O

Poboèka Vysoké Mýto  (v tis. Kè)

STØEDISKO HUSOVA

tel.: 465 422 256
e-mail: marek.nadeje@unet.cz

Datum zalo�ení støediska: øíjen 1998

Èinnost støediska je zamìøená na poskytování slu�eb:

• Integraèní program v nájemních domech pro tì�ko pøizpù-
sobivé a sociálnì potøebné obèany

• Duchovní a pastoraèní péèe
• Volnoèasové aktivity a podpora vzdìlávání

Události v roce 2002:

• Sociální intervence v rodinách s následnou prací s dìtmi
(èinnost zahrnuje 66 �kolních dìtí, které se v prùmìrném
poètu 15 úèastní jednotlivých aktivit)

• Volnoèasové aktivity dìtí (zpìv, vyprávìní biblických pøíbì-
hù, soutì�e, malování, ruèní práce, sportování v tìlocviènì)

• Douèování a pomoc pøi øe�ení domácích úloh
• Poøádání výletù pro dìti
• Pomoc pøi letním táboøe (pro 15 dìtí)
• Soutì�ní dopoledne (úèast na dìtském dnu byla 75 dìtí)
• Turnaje ve stolním tenisu
• Vánoèní besídky
• Poradenské èinnosti
• Misijnì pastoraèní slu�ba
• Brigády na úpravu a údr�bu pøilehlých prostor
• Vzdìlávání pracovníkù

Cíle do blízké budoucnosti:

• Udr�et spoleèné prostoty a okolí v nále�itém stavu
• Vytvoøit podmínky pro dokonèení stavebních úprav budovy

a  prostoru dvora
• Zvý�it poèet kontaktù s úøady a zainteresovanými slo�kami
• Zkvalitnit práci s dìtmi i dospìlými

Statistický výkaz roku 2002:

Prùmìrný poèet klientù ............................................................................ 238

Prùmìrný poèet zamìstnancù: .................................................................. 2

Vìkové slo�ení obyvatel

Kvalitativní hodnocení:

Na kvalitu na�í práce má pozitivní vliv vzdìlávání pracovníkù,
navázali jsme dobré vztahy s dal�ími obyvateli nájemních domù
a roz�íøili spolupráci se státní správou.

V roce 2002 provedlo mìsto renovaci 21 bytù, co� znamenalo
zvý�ené pracovní nasazení v kontaktu mezi obyvateli a zú-
èastnìnými úøady a pracovníky firem. Na�i slu�ebnu jsme pøe-
stìhovali do objektu po rekonstrukci.
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P O B O È K A  L I T O M Y � L

Kontaktní adresa poboèky:
Nadìje, poboèka Litomy�l, Matìje Kudìje 14, 570 01 Litomy�l
tel., fax: 461 618 305
e-mail: nadeje.lm@worldonline.cz
úèet: Komerèní banka a.s., èíslo 9125960217/0100

Datum zalo�ení poboèky: leden 1996

Poboèka Litomy�l  (v tis. Kè)

Ing. Jana Macková
vedoucí poboèky

Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování slu�eb:

• Náhradní rodinná péèe
• Misijní støedisko pro dìti a mláde�

Události v roce 2002:

• Movie night � èajovna s velkoplo�ným promítáním filmu
• Klub dobré zprávy � klub dìtí (ka�dý týden)
• Klub køes�anské mláde�e (ka�dý týden)
• Víkend tvoøivosti na téma: Ztracený � muzika a pantomima
• Velikonoèní pobyt mláde�e � �ïárná u Boskovic
• Ko�er veèeøe � pravá �idovská veèeøe s povídáním
• Dìtský letní tábor � Baldovec
• English camp pro studenty �Ramzová (Jeseníky)
• Follow up � pokraèování english campu v Litomy�li a okolí
• Dobrodru�ný týden pro SSPo� Vysoké Mýto-Mladoèov
• Adventní koncert sboru z Bìloruska
• �ivý betlém

Cíle do blízké budoucnosti:

• Vytvoøení vìt�í návaznosti jednotlivých programù

Statistický výkaz roku 2002:

Dvì rodiny se 13 dìtmi, z nich� je 10 v náhradní rodinné péèi.

Poèet studentù v pravidelném kontaktu .......................................... 50
Poèet dìtí v klubu Dobré zprávy ........................................................... 15

Prùmìrný poèet zamìstnancù: .................................................................. 2

Náv�tìvnost misijního støediska v jednotlivých mìsících:

Kvalitativní hodnocení:

V roce 2002 se nám podaøilo zkvalitnit a roz�íøit práci s dìtmi
od 6 do 13 let a aktivnì do ní zapojit nové studenty. I díky této
skuteènosti jsou na�e slu�by komplexnìj�í a jsou dostupné
vìt�ímu poètu klientù.
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P O B O È K A  È E S K Á  T Ø E B O V Á

Kontaktní adresa poboèky:
Nadìje, poboèka Èeská Tøebová
Semanínská 2084, 560 02 Èeská Tøebová
tel.: 465 539 303, e-mail: nadeje.ct@tiscali.cz
úèet: Komerèní banka a.s., èíslo 8704170207/0100

Datum zalo�ení poboèky: bøezen 1997

Poboèka Èeská Tøebová  (v tis. Kè)

Jiøí Grund
vedoucí poboèky

Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování slu�eb:

• Integrace sociálnì potøebných
• Duchovní a pastoraèní péèe
• Volnoèasové aktivity a podpora vzdìlávání
• Správcovská èinnost

Události v roce 2002:

• Slu�by sociální intervence v ohro�ených rodinách
• Volnoèasové aktivity pro dìti a mláde�
• Výlety Klubu David
• Schùzky Klubu David
• Letní tábor pro dìti
• Fotbalový turnaj
• Drakiáda pro dìti
• Vánoèní slavnost
• Burzy o�acení
• Domovní schùze

Cíle do blízké budoucnosti:

• Pokraèovat v èinnostech provádìných v roce 2002
• Pomoci k vy��í vzdìlanosti Romù
• Prevence kriminality
• Boj proti nebezpeèným chorobám

Statistický výkaz roku 2002:

Poèet klientù celkem .................................................................................. 229
Poèet dospìlých ............................................................................................. 126
Poèet dìtí ............................................................................................................ 103
Poèet pracujících .............................................................................................. 19
Poèet bytù .............................................................................................................. 68

Prùmìrný poèet zamìstnancù: .................................................................. 4

Poèet dìtí, které nav�tívily Klub David v jednotlivých mìsících:
Kvalitativní hodnocení:

Na kvalitu na�í práce má pozitivní vliv vzdìlávání pracovníkù,
navázali jsme dobré vztahy s dal�ími obyvateli nájemních domù
a roz�íøili spolupráci se státní správou.Také se nám podaøilo
roz�íøit èinnost ve volnoèasových aktivitách (rozdìlení Klubu
David na mlad�í i star�í dìti). Tím se nám podaøilo dále zkva-
litnit na�i èinnost.
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Kontaktní adresa poboèky:
Nadìje, poboèka Zlín, Bratøí Sousedíkù 349, 760 01 Zlín
tel.: 577 006 811, fax: 577 006 813
e-mail: nadejezl@cmail.cz
úèet: Èeská spoøitelna a.s., èíslo 1400880339/0800

Datum zalo�ení poboèky: duben 1992

P O B O È K A  Z L Í N

Ludmila Vavreèková
øeditelka poboèky

DÙM NADÌJE ZLÍN A DENNÍ STACIONÁØ S CHRÁNÌNÝM
PRACOVI�TÌM

Bratøí Sousedíkù 349
e-mail: nadeje.letna@tiscali.cz

Èinnost støediska je zamìøená na poskytování slu�eb:

• Dùm Nadìje Zlín slou�í pro celoroèní ubytování s pøípravou
klientù do chránìných bytù

• V chránìných bytech zaji��ujeme asistenèní slu�by
• Denní stacionáø s chránìným pracovi�tìm pro dospìlé ob-

èany s mentálním posti�ením
• Chránìné pracovi�tì U vèelky je integrovaná èajovna s ob-

sluhou handicapovaných obèanù a prodejem výrobkù chrá-
nìných dílen

Události v roce 2002:

• Uskuteènìní projektu Nadìje naopak k 10. výroèí èinnosti
poboèky Zlín

• Ve spolupráci s nìmeckou organizací Lebenshilfe v Esslin-
genu:
• úprava zahrady a sportovního høi�tì u Domu Nadìje Zlín

za úèasti klientù partnerských organizací Lebenshilfe
a Nadìje,

• slavnostní otevøení chránìného pracovi�tì U vèelky,
• mezinárodní utkání ve stolním tenise,
• pøedvádìcí a prodejní akce tradièních øemesel chránìných

dílen Nadìje ve zlínském supermarketu,
• narozeninová show pro handicapované obèany celé re-

publiky
• Pøedvádìcí akce tradièních øemesel ve Zlínském muzeu, na

hradì v Malenovicích a v zoo Le�ná
• Ozdravné pobyty v horském støedisku Portá� a Jelenovské

u Vala�ských Klobouk
• Úèast na závodech v ly�ování, plavání, stolním tenise a pøe-

hazované v rámci Èeského hnutí speciálních olympiád

Cíle do blízké budoucnosti:

• Rekonstruovat Dùm Nadìje Zlín, vytvoøit zázemí a pøíjemné
prostøedí k bydlení klientù

• Poskytovat individuální péèi k pøípravì klientù do chránì-
ných bytù

Statistický výkaz roku 2002:

Poèet ubytovaných v Domì Nadìje Zlín .......................................... 10
Lù�ko akutní pro akutní pøípady .............................................................. 1
Poèet ubytovaných v chránìných bytech ........................................... 4
Poèet klientù denního stacionáøe ......................................................... 46
Poèet osob zamìstnaných na chránìném pracovi�ti ............. 35

Prùmìrný poèet zamìstnancù ................................................................ 19

Kvalitativní hodnocení:

Projekt Nadìje ve Zlínì pro obèany s mentálním posti�ením je
urèen pøedev�ím absolventùm speciálních �kol. Jde pøedev�ím
o pracovní uplatnìní v chránìných dílnách, výbìru volnoèa-
sových aktivit. Dále poskytování celoroèní bydlení v domovì
a chránìného bydlení v chránìných bytech.

Porovnání poètu klientù na denním pobytu a celoroèním pobytu
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P O B O È K A  Z L Í N

Poboèka Zlín  (v tis. Kè)

Èinnost støediska je zamìøená na poskytování slu�eb:

• Celoroèní kompletní péèe o èásteènì nebo zcela imobilní a
dementní obèany

• Individuální a skupinové aktivizace a terapie
• Peèovatelská a o�etøovatelská slu�ba v domácnosti klienta

Události v roce 2002:

• Den otevøených dveøí s vystoupením dìtského souboru Vo-
nièka

• Oslava velikonoèních svátkù
• Výlet do lázní Luhaèovice, do Buchlovic a náv�tìva Velehradu
• Náv�tìva Nadìje, poboèka Otrokovice u pøíle�itosti Dne ote-

vøených dveøí
• Posezení s klienty Nadìje denního stacionáøe u Vèelky
• Náv�tìva rodných vesnic na�ich klientù v okolí Zlína
• Mikulá�ské vystoupení �ákyò zdravotní �koly
• Vánoèní vystoupení dìtí souboru Vonièka a mateøské �kolky
• Ka�dý mìsíc mají klienti mo�nost zúèastnit se pøímo v do-

movì m�e svaté
• Jednou za mìsíc pøichází do domova  dobrovolnice na ka-

nisterapii
• Ka�dý den probíhají tzv. skupinky, na které pøipravuje na�e

sociální pracovnice rùzné terapie, napø.: arteterapie, ergote-
rapie, muzikoterapie, tréninky pamìti, cvièení na kreativitu,
kondièní, dechové a relaxaèní cvièení, aj.

Cíle do blízké budoucnosti:

• Pøestavba lù�kové èásti domova a zvý�ení soukromí obyva-
tel za podmínky finanèního pøispìní magistrátu mìsta Zlína

Statistický výkaz roku 2002:

Kapacita (poèet lù�ek) .................................................................................. 35
  z toho pøechodný pobyt .............................................................................. 1
Zdravotní zpùsobilost klientù:
trvale upoutaní na lù�ko ............................................................................... 9
mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických
pomùcek ................................................................................................................ 26

Prùmìrný poèet zamìstnancù: ............................................................... 24

DÙM POKOJNÉHO STÁØÍ

Mostní 4058, 760 01  Zlín
tel.: 577 006 823
e-mail: nadejezl@cmail.cz

Datum zalo�ení støediska: záøí 1998

Kvalitativní hodnocení:

Cílem na�eho støediska je zajistit na�im klientùm dùstojné
pro�ití stáøí. Respektovat individualitu a hodnotu ka�dého èlovì-
ka a motivovat ho tak, aby nerezignoval na svùj �ivot domovì
a vytváøíme prostor pro dobré vztahy v komunitì domova.

Vìkové slo�ení klientù
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Kontaktní adresa poboèky:
Nadìje, poboèka Brno, Velkopavlovická 13,  629 00 Brno
tel., fax: 544 234 687-8
e-mail: pobocka@nadeje-br.cz
úèet: ÈSOB a.s., èíslo 382397583/0300

Datum zalo�ení poboèky: listopad 1992

P O B O È K A  B R N O

Ing. Jan Sláma
oblastní øeditel

Èinnost poboèky je zamìøena na poskytování slu�eb:

• Peèovatelská slu�ba v domácnostech a v Domì peèovatel-
ské slu�by

• Domácí péèe (home care)
• Denní stacionáøe pro seniory
• Dùm pokojného stáøí v Pta�inského ulici
• Dva domovy pro pøechodné pobyty seniorù v Øeèkovicích

a v Bohunicích
• Interní a geriatrická ordinace
• Psychiatrická a gerontopsychiatrická ordinace

Události v roce 2002:

• Na zaèátku roku 2002 provedena za 28 pracovních dní re-
konstrukce Domu pokojného stáøí na Pta�inského (zru�ení
prùchodných pokojù, nová jídelna, koupelny, výdejna jídla,
izolace).

• ÚMÈ Brno-Bohunice slavnostnì otevøel Dùm peèovatelské
slu�by na Arménské, kde Nadìje nabízí peèovatelské slu�-
by v tøiceti domácnostech.

• Ma�karní bál klientù na Arménské ulici v únoru.
• Dny otevøených dveøí dne 19.2.2002 na Arménské a na Ha-

palovì  (televize Prima).
• Na jaøe nav�tívilo deset vedoucích pracovníkù poboèky Brno

sestry boromejky v Praze Øepích a pracovi�tì Vá�ky v Dia-
konii ÈCE v Krabèicích.

• Na Hapalovì ulici v prùbìhu roku devìt oslav devadesátin
a jedna oslava díkù za 98 let �ivota klienta.

• Náv�tìva starostky Stuttgartu pí. C. Müller-Trimbusch s pracov-
níky MMB v Domì pokojného stáøí na Pta�inského v kvìtnu.

• Výlety klientù z domovù do pøírody a okolí Brna (napø. do
Ti�nova-Pøedklá�teøí, na hrad Veveøí a pøehradu, do Marián-
ského údolí).

• Sté narozeniny paní Popoviciu v Domì pokojného stáøí Pta-
�inského v èervnu.

• Otevøení sezónního Domova pro krátkodobé pobyty seniorù
na Vinohradech (èerven-záøí) s kapacitou 15-20 lù�ek (zku-
�ební provoz).

• Pøíprava na realizaci Domova Jiskra nadìje (domov pro se-
niory s pokroèilými demencemi vèetnì Alzheimerovy choro-
by v roce 2003).

• Ve spolupráci a v re�ii ÚMÈ Vinohrady zahájena realizace
integrované zahrady pro seniory a maminky s dìtmi vèetnì
dìtského høi�tì v areálu Nadìje na Vinohradech.

• V prùbìhu roku 2002 nastal útlum èinnosti Psychiatrické a
gerontopsychiatrické ordinace.

• Podaøilo se udr�et provoz Interní a geriatrické ordinace a
pokraèovat v poskytování specializované ambulantní péèe
o seniory.

• Pravidelné bohoslu�by  a m�e vèetnì pastoraèních náv�tìv
v prùbìhu celého roku ve tøech Domovech.

• Slavnostní otevøení novì rekonstruované zahrady na Armén-
ské v re�ii ÚMÈ Bohunice v záøí  za pøítomnosti námìstka
primátora Brna.

• V listopadu vzpomenuli pracovníci brnìnské poboèky 10 let
zaèátku práce Nadìje v Brnì:
• Ekumenická bohoslu�ba v kostele sv. Vavøince v Øeèkovi-

cích.
• Spoleèenský veèer pracovníkù a hostù v Dìlnickém domì

v �idenicích s výstavou prací klientù.
• Dny otevøených dveøí na v�ech pracovi�tích v Brnì (napø.

v Hapalovì 80 náv�tìvníkù).
• Pestrý vánoèní program na v�ech pracovi�tích (vánoèní di-

vadelní pøedstavení dìtí z M� a Z� z ulice Eli�ky Pøemyslov-
ny na Arménské, divadelní pøedstavení mláde�e ÈCE z Hu-
sovic na Hapalovì i na Pta�inského atd.)
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P O B O È K A  B R N O

Kvalitativní hodnocení:

Z hlediska celkového hodnocení mù�e být brnìnská poboèka
pro klienty i pro samosprávu i státní správu pøita�livá svou
komplexní nabídkou sociálních a sociálnì zdravotních slu�eb
a jejich logickou návazností: poradenství � terénní slu�by v do-
mácnostech (peèovatelská slu�ba a domácí péèe) � 5 center
denních slu�eb (denní stacionáøe) � 2 domovy pro pøechodné
pobyty seniorù � 1 domov pro trvalý pobyt seniorù. To v�e
odbornì garantováno a doplnìno interní a geriatrickou ordi-
nací vedenou lékaøkou se dvìma atestacemi (financováno
poji��ovnou).

V roce 2002 jsme roz�íøili nabídku slu�eb o èinnosti v Domì
s peèovatelskou slu�bou ÚMÈ Bohunice; sezónním (letním)
provozováním Domova pro krátkodobé pobyty seniorù (4 mì-
síce v dobì dovolených na Vinohradech); roz�íøením dopravy
seniorù do center denních slu�eb (denních stacionáøù) na�ím
autem; zlep�ením a stabilizací stravování v centrální kuchyni
v Bohunicích pro celou poboèku; zlep�ením úrovnì bydlení
v DPS Pta�inského provedenou rekonstrukcí (nový spoleèen-
ský prostor � jídelna, více koupelen, likvidace prùchodnosti
pokojù atd.). Nabídka aktivizaèních èinností pro seniory, kteøí
mají zájem, se v roce 2002 zlep�ila jak pestrostí, tak kvalifika-
cí personálu.

Cíle do blízké budoucnosti:

• Pøestìhovat kanceláø poboèky a vedení terénních støedisek
z Vinohrad.

• Provést stavební úpravy a zahájit provoz Domova Jiskra na-
dìje na Vinohradech v roce 2003 v pøípadì zajiètìní finan-
cování.

• Zlep�it nabídku slu�eb v domovech pro pøechodné pobyty
seniorù (napø. odstranit  bariérovost na Hapalovì ulici, zlep-
�it mo�nosti relaxaèních cvièení na Arménské) v pøípadì
zaji�tìní financování.

• Zlep�it pracovní podmínky v kuchyni.
• Navázat u��í kontakty s obyvateli Domu s peèovatelskou

slu�bou na Arménské.
• Udr�et vysoké procento vyu�ití lù�kové kapacity domovù.
• Usilovat o zrovnoprávnìní a narovnání pokøivených vztahù

mezi neziskovými a ostatními sektory sociálních slu�eb, ze-
jména z hlediska financování.
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P O B O È K A  B R N O

Poboèka Brno  (v tis. Kè)

Statistický výkaz roku 2002:

Peèovatelská slu�ba, poèet klientù ..................................................................................................... 201
Domácí péèe (home care), poèet pacientù .................................................................................... 356
Domácí péèe poèet spolupracujících lékaøù ................................................................................... 59

Interní a geriatrická ordinace, Pta�ínského 13:
Poèet geriatricých o�etøení .................................................................................................................. 1 639
Poèet interních o�etøení ......................................................................................................................... 1 928

Dùm pokojného stáøí, Pta�ínského 13:
Poèet lù�ek ............................................................................................................................................................. 26
Poèet trvale bydlících seniorù ................................................................................................................... 37

Domov pro pøechodné pobyty seniorù, Arménská 2:
Poèet lù�ek ............................................................................................................................................................. 23
Poèet ubytovaných seniorù ...................................................................................................................... 107

Domov pro pøechodné pobyty seniorù, Hapalova 20:
Poèet lù�ek ............................................................................................................................................................. 25
Poèet ubytovaných seniorù ...................................................................................................................... 106

Dùm s peèovatelskou slu�bou ÚMÈ Bohunice, Arménská 2/4 (èást roku 2002):
Poèet vy�ádaných kontaktù ........................................................................................................................ 20

Sí� denních stacionáøù (celkem 5 center denních slu�eb):
Poèet klientù v centrech ............................................................................................................................. 128
Poèet seniorù, kontaktujících právní poradnu ............................................................................... 92

Prùmìrný poèet zamìstnancù ............................................................................................................... 102
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P O B O È K A  V S E T Í N

Poboèka Vsetín  (v tis. Kè)

Ester Cvejnová
vedoucí poboèky

Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování slu�eb:

• Denní péèe o dìti s mentálním a tìlesným posti�ením

Události v roce 2002:

• Slavnostní otevøení
• Sociální, výchovné, rehabilitaèní a aktivizaèní slu�by denní-

ho stacionáøe pro dìti od 3 let vìku do 18 let se zdravotním
posti�ením

• Den otevøených dveøí
• Zahradní slavnost pro rodièe a pøátele
• Vytvoøení �Klubu rodièù�, odborné tématické pøedná�ky

a besedy
• Výlety � do ZOO Le�ná, Luhaèovic
• Vánoèní besídka s vystoupením dìtí

Cíle do blízké budoucnosti:

• Spolupráce s Speciální �kolou ve Vsetínì na zøízení tøídy pro
pìt dìtí pøípravného stupnì pomocné �koly pro vzdìlávání
klientù centra.

• Zaji�tìní pro klienty canisterapeuta se cvièeným psem.

Statistický výkaz roku 2002:

Poèet klientù na denním pobytu ........................................................... 25

Prùmìrný poèet zamìstnancù: ............................................................... 10

Kontaktní adresa poboèky:
Nadìje, poboèka Vsetín, Kobzáòova 1537, 755 01 Vsetín
tel., fax: 571 415 241
e-mail: nadejeovs@volny.cz
úèet: Èeská spoøitelna a.s., èíslo 1410226349/0800

Datum zalo�ení poboèky: kvìten 2002

Kvalitativní hodnocení:

• V�ichni klienti denního centra mají vypracován individuální
plán, který je konzultován s garantem projektu a souhla-
sem rodièù. Plán je roènì vyhodnocován.

• Stacionáø pøevzalo obèanské sdru�ení Nadìje od mìsta Vse-
tín. Na�im cílem je zahájit ve spolupráci se Speciální �kolou
ve Vsetínì výuku pìti dìtí v pøípravném stupni pomocné
�koly.

• Velmi rychle byla navázána spolupráce se speciální �kolou
a se stacionáøem Èekanka, který nav�tìvují dospìlí klienti.
Spoleènì vyu�ívají pro terapii psa labradora.

• Sponzorské kontakty se nám podaøilo navázat s firmou Ahold
ÈR, v jejích supermarketech máme umístìné pokladnièky.
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P O B O È K A  O T R O K O V I C E

Kontaktní adresa poboèky:
Nadìje, poboèka Otrokovice, Wolkerova 1274, 765 02 Otrokovice
tel., fax: 577 925 140, 577 925 868
e-mail: nadejeotr@quick.cz
úèet: Èeská spoøitelna a.s., èíslo 1404621369/0800

Datum zalo�ení poboèky: leden 1993

Ing. Eva Ludvíèková
oblastní øeditelka

Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování slu�eb:

• Celoroèní péèe o dìti, mláde� a dospìlé s mentálním a tì-
lesným posti�ením

• Týdenní péèe o dìti, mláde� a dospìlé s mentálním a tìles-
ným posti�ením

• Denní péèe o dìti, mláde� a dospìlé s mentálním a tìles-
ným posti�ením

• Chránìné dílny

Události v roce 2002:

• Rezidenèní slu�by pro 44 klientù s mentálním posti�ením,
bez omezení vìku.

• Zájem o denní slu�by pro mladé lidi z Otrokovic a okolí
nestaèíme pro prostorové omezení uspokojit. Poèet klientù
centra denních slu�eb vzrostl v roce 2002 na 15.

• Chránìné dílny získaly z prodeje svých výrobkù tr�by ve vý�i
103.000 Kè, také pracovní uplatnìní v chránìných dílnách
se ka�doroènì roz�iøuje.

• Mimo komplexní péèi a práci v chránìné dílnì bylo v prù-
bìhu roku uskuteènìno mnoho spoleèensko-kulturních akcí.

• Také sportovní klub Nadìje Otrokovice velmi dobøe repre-
zentoval po celý rok barvy Nadìje.

• Závìrem roku v�ichni klienti a zamìstnanci �ili pøípravami
oslav desátého výroèí poboèky, hlavní oslavy na�ich desá-
tých vánoc jsme pro�ívali v závìru roku.

• Kalendáø akcí:
• Sportovní úèast na hnutí Speciálních olympiád: Zimní olym-

piáda v Horní Úpì v Krkono�ích, letní speciální olympiáda
v Olomouci, celkový zisk medailí 9, z toho 4 zlaté.

• Týdenní spoleèná rekreace v Dolní Moravì pod Kralickým
Snì�níkem.

• Letní skupinová rekreace v Litomy�li.
• Letní desetidenní ozdravný pobyt �esti dìtí v Chorvatsku.
• Pravidelné výlety za poznáním do Brna, Olomouce, Prahy,

zoo v Le�né, Kromìøí�e, Per�tejna, Ro�nova pod Radho�-
tìm, Buchlovic, Buchlova, Luhaèovic.

• Celoroènì náv�tìva kulturních akcí, koncertù, divadelních
pøedstavení, filmových pøedstavení.

• Desátý rok èinnosti poboèky Otrokovice: V odpoledním vy-
stoupení s názvem Desáté vánoce s Nadìjí jsme veøej-
nosti pøedvedli, co v�echno za deset let práce s dìtmi do-
vedeme. Pásmo zpìvù, scének, tance a dramatizace
pohádek mìlo velký úspìch. Zá�titu nad slavnostním od-
polednem pøevzal starosta mìsta Otrokovic.
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P O B O È K A  O T R O K O V I C E

Poboèka Otrokovice  (v tis. Kè)

Cíle do blízké budoucnosti:

• Prosperita chránìné dílny v poètu 20 klientù je prioritou
pøí�tího období, zaji�tìní odbytu výrobkù a náhradních pra-
covních programù.

• Vybudování chránìného bydlení ve spolupráci s mìstem Ot-
rokovice pro tøi klienty, kteøí jsou v na�em domovì ji� del�í
dobu a jsou pøipraveni na samostatný �ivot, pouze za pod-
pory asistenta.

• Zaji�tìní pro klienty domova finanèní prostøedky na rekrea-
ci, chtìli bychom pro dìti a mladé lidi v pøí�tím roce zajistit
rekreaci u moøe.

Statistický výkaz roku 2002:

Lù�ková kapacita ............................................................................................. 44
Denní pobyt .......................................................................................................... 15
Týdenní pobyt ..................................................................................................... 12
Celoroèní pobyt .................................................................................................. 32

Prùmìrný poèet zamìstnancù: ............................................................... 65
  z toho klienti v chránìné dílnì ........................................................... 19

Vìkové slo�ení klientù

Kvalitativní hodnocení:

Nejvýznamnìj�í hodnocení na�í práce získáváme od rodièù
dìtí a mladých lidí, klientù na�eho domova a denního centra.
Ka�dý klient má svùj roèní plán, který je spoleènì s rodièi
a zákonnými zástupci hodnocen. Spokojenost s kvalitou na�í
práce je nejvýznamnìj�ím hodnocením.

Domov spolupracuje se vzdìlávacími organizacemi regio-
nu, Pomocnou �kolou ve Zlínì, která vzdìlává 12 dìtí pøímo
v domovì, se Speciálním pedagogickým centrem Duha, se spe-
ciální �kolou v Otrokovicích. Úzce spolupracujeme se v�emi
okolními sociálními zaøízeními, napø. ÚSP Fry�ták, ÚSP Neza-
myslice, ÚSP Kunovice, Charita Sv. Ane�ky Otrokovice.

Také spolupráce se státní správou je velmi dobrá � Krajský
úøad Zlínského kraje, Mìsto Otrokovice, Mìsto Vsetín, Úøad
práce Zlín, Úøad práce Vsetín.
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P O B O È K A  P L Z E Ò

Kontaktní adresa poboèky:
Nadìje, poboèka Plzeò, �eleznièní 36, 326 00 Plzeò
tel.: 377 456 912, tel. a fax: 377 443 977
e-mail: nadeje.plzen@volny.cz
úèet: ÈSOB a.s., èíslo 174914128/0300

Datum zalo�ení poboèky: listopad 1998

Ing. Jakub Forejt
oblastní øeditel

Poboèka Plzeò  (v tis. Kè)

Cíle do blízké budoucnosti:

• Roz�íøit a stabilizovat sí� dárcù a dobrovolníkù
• Dokonèit rekonstrukci sociálního zaøízení klubovny

Události v roce 2002:

• Sportovní turnaj o Zlaté klubko pro dìti i dospìlé
• Ma�karní rej
• Vystoupení �védské køes�anské skupiny
• Dìtský multikulturní den v Borském parku ve spolupráci se

s.o. Kvítek
• Náv�tìva zoologické zahrady
• Tábor pro romské dìti u Vimperka na �umavì
• Dìtské pøedstavení v Divadle Alfa
• Mikulá�ská besídka pro dìti
• Dvì vánoèní slavnosti pro rodièe, bezdomovce a sociálnì

potøebné

Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování slu�eb:

• Sociální intervence v rodinách dlu�níkù za nájemné
• Komunitní práce s pøed�kolními a �kolními dìtmi
• Shroma�ïování a rozdávání potravin potøebným lidem
• Shroma�ïování a rozdávání �atstva potøebným lidem
• Poradenská èinnost lidem v nouzi

Statistický výkaz roku 2002:

Poèet místností v domì ................................................................................ 20
Poèet obyvatel domu ..................................................................................... 26
Poèet klientù potravinové pomoci ..................................................... 169
Poèet klientù �atníku ................................................................................. 151
Poèet klientù poradenské èinnosti ................................................... 148
Poèet dìtí pøed�kolního vìku ........................................................ 15 dìtí
  prùmìrná úèast ...................................................................................... 8 dìti
Poèet dìtí �kolního vìku ............................................................ 1611 dìtí
  prùmìrná mìsíèní úèast ............................................................. 201 dìtí

Prùmìrný poèet zamìstnancù: .................................................................. 5

Kvalitativní hodnocení:

Roz�íøením práce se �kolními dìtmi se nám podaøilo zvìt�it
komplexnost celého programu a zasáhnout více rodin ohro-
�ených sociálním vylouèením �ijících na okraji spoleènosti.
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Poboèka Písek  (v tis. Kè)

Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování slu�eb:

• Sociální intervence v rodinách
• Celodenní poradenská kanceláø pro dospìlé
• Komunitní práce s dìtmi
• Duchovní a pastoraèní èinnost
• Protidrogová prevence

Události v roce 2002:

• Spoleèný úklid domu (odvezlo se 22 nákladní aut odpadu)
• Barevný Den dìtí
• Èinnost fotbalového klubu
• Letní tábor na �umavì
• Spolupráce na odstraòování následkù povodní 2002
• Promítání filmu Je�í�
• Dìtská vánoèní besídka pro dìti a jejich rodièe s nadílkou
• Otevøení støediska v Purkraticích

Cíle do blízké budoucnosti:

• Vystoupení dìtí v divadle
• Získat vìt�í prostory pro spoleèný klub
• Spoleèný dìtský tábor
• Najít vhodný postup v prevenci proti drogám
• Vyu�ít volné nebytové prostory v Purkraticích

Statistický výkaz roku 2002:

Poèet kontaktù s klienty ....................................................................... 2 743
Poèet dìtí ........................................................................................................ 1 473
Poèet dospìlých ......................................................................................... 1 270

Prùmìrný poèet zamìstnancù: .................................................................. 6

P O B O È K A  P Í S E K

Kvalitativní hodnocení:

Otevøením støediska v Purkraticích získal celý integraèní pro-
gram vìt�í komplexnost nabízených slu�eb. Ve støedisku ve
Svatoplukovì mají ubytovaní byty s vlastním sociálním zaøíze-
ním a jsou blí�e infrastruktuøe mìsta. Støedisko v Purkraticích
nabízí rodinám men�í místnosti, spoleèné sociální zaøízení pro
více rodin a obtí�nìj�í dostupnost obèanské vybavenosti. Spo-
lupráce tìchto støedisek umo�òuje pru�nì reagovat na inte-
graèní pohyb problémových rodin.

Kontaktní adresa poboèky:
Nadìje, poboèka Písek, Svatoplukova 1/211, 397 01 Písek
tel.: 382 270 107
e-mail: nadeje.pisek@volny.cz
úèet: ÈSOB a.s., èíslo 174912106/0300

Datum vzniku poboèky: øíjen 2001

Pavel Kubi�ta
vedoucí poboèky

Seznam støediskek provozovaných v roce 2002:

• Støedisko Svatoplukova
• Støedisko Pulkratice
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P O B O È K A  J A B L O N E C  N A D  N I S O U

Kontaktní adresa poboèky:
Nadìje, poboèka Jablonec nad Nisou
Podhorská 57, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel., fax: 483 317 120, e-mail: nadeje.jbc@volny.cz
úèet: ÈSOB a.s., èíslo 1805381773/0300

Datum zalo�ení poboèky: leden 1999

Poboèka Jablonec nad Nisou  (v tis. Kè)

Jan Vanìèek
oblastní øeditel

Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování slu�eb:

• Denní centrum pro bezdomovce
• Noclehárna
• Azylová ubytovna

Události v roce 2002:

• Po celý rok se konaly pravidelné biblické hodiny pro klienty
• Zdvojnásobil se poèet klientù vyu�ívajících slu�eb denního

centra
• V létì byla provedena pøestavba noclehárny a zvý�ena její

kapacita na 12 míst
• Vánoèní program pro klienty poboèky

Cíle do blízké budoucnosti:

• Zøízení dílny pro výkon pracovní terapie klientù
• Roz�íøit projekt o program na pomoc �enám a matkám

s dìtmi
• Nalézt dal�í mo�nosti zprostøedkování práce pro klienty

Statistický výkaz roku 2002:

Poèet klientù .................................................................................................... 161
Kapacita ubytovny a noclehárny ........................................................... 26
Poèet poskytnutých noclehù ............................................................. 5 018
Poèet nasycených v denním centru ............................................. 4 070

Prùmìrný poèet zamìstnancù: .................................................................. 4

Poèet poskytnutých noclehù v jednotlivých mìsících

Kvalitativní hodnocení:

• Èinnost poboèky zahrnuje komplexní integraèní program
s návazností jednotlivých slu�eb

• Neustále je roz�iøována nabídka slu�eb a jejich kvalita
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P O B O È K A  M L A D Á  B O L E S L A V

Poboèka Mladá Boleslav  (v tis. Kè)

Mgr. Mirko Tichý
vedoucí poboèky

Èinnost poboèky je zamìøená na poskytování slu�eb:

• Denní centrum pro bezdomovce
• Noclehárna pro bezdomovce
• Streetwork

Události v roce 2002:

• Po celý rok se konaly pravidelné biblické hodiny pro klienty
• Bylo provedeno jednodenní �etøení kvality v rámci projektu

Ministerstva práce a sociálních vìcí
• Vánoèní program pro klienty poboèky

Cíle do blízké budoucnosti:

• Obnovit provoz krizového bytu pro matky s dìtmi
• Nalézt dal�í mo�nosti zprostøedkování práce pro klienty

Statistický výkaz roku 2002:

Poèet klientù .................................................................................................... 205
Kapacita ubytovny a noclehárny ........................................................... 12
Poèet poskytnutých noclehù ............................................................. 1 749
Poèet nasycených v denním centru ............................................. 2 569

Prùmìrný poèet zamìstnancù: .................................................................. 4

Kontaktní adresa poboèky:
Nadìje, poboèka Mladá Boleslav
�tyrsova 918, 293 01 Mladá Boleslav
tel., fax: 326 734 940, e-mail: nadeje.mb@volny.cz
úèet: ÈSOB a.s., èíslo 74336543/0300

Datum zalo�ení poboèky: záøí 1999

Vìkové slo�ení klientù

Kvalitativní hodnocení:

• Èinnost poboèky zahrnuje komplexní integraèní program
s návazností jednotlivých slu�eb

• Kvalita slu�eb byla osvìdèena pøi jednodenním �etøení kva-
lity
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S vìdomím dùle�itosti celo�ivotního od-
borného vzdìlávání zamìstnancù k udr-
�ení dobré kvality nabízených slu�eb
rozhodla øeditelská rada o vytvoøení vlast-
ního vzdìlávacího systému. Na jaøe byla
pøijata vedoucí vzdìlávání, která formou
dotazníku, osobních rozhovorù se za-
mìstnanci a s personalisty a øediteli zji�-
�ovala individuální potøeby. Na základì
výsledkù byla vytvoøena koncepce vzdì-
lávání a plán �kolení pro studijní rok.

V roce 2002 uspoøádala Nadìje sedm
semináøù, �est jednodenních a jeden
dvoudenní, na témata týkající se progra-
mù Nadìje (Jak lidsky peèovat o èlovìka
s demencí, Podpora k nezávislosti klien-
tù, Kvalita sociálních slu�eb, Ochrana
osobních údajù a syndrom vyhoøení, Te-
rapeutické pøístupy k pacientùm s de-
mencí, Práce s Romy a Semináø pro mi-
sijní pracovníky. Vlastních semináøù se
zúèastnilo témìø 200 pracovníkù v�ech
poboèek a 29 úèastníkù z jiných organi-
zací.

V pra�ské poboèce pokraèovaly pravidel-
né pøedná�ky, v roce 2002 se jich usku-
teènilo 16 s prùmìrnou úèastí 20 pra-
covníkù. Témata pokrývají potøeby

integraèního programu, jako jednání s pro-
blémovými lidmi, neverbální komunika-
ce, problematika drog, práce sociálních
kurátorù, probaèní a mediaèní slu�ba a
dal�í. Osm úèastníkù, kteøí absolvovali
celý cyklus pøedná�ek, získalo osvìdèe-
ní Nadìje.

Zamìstnanci Nadìje se úèastnili i vzdì-
lávacích akcí jiných organizací. Celkem
80 pracovníkù se vy�kolilo v sociální prá-
ci, zdravotnických dovednostech, péèi
o klienty, mo�nostech terapie, právních
aspektech sociální práce a dal�ích ob-
lastech na kursech, semináøích a work-
shopech o délce od jednoho do sedmi
dnù. Dal�ích 18 pracovníkù se zúèastni-
lo vícedenních regionálních, celostátních
i mezinárodních konferencí o kvalitì so-
ciálních slu�eb, o transformaci v sociál-
ních slu�bách nebo budování evropských
partnerství v boji proti bezdomovství.

Nìkolik zamìstnancù Nadìje se rozhodlo
pro zvy�ování kvalifikace øádným studi-
em nebo úèastí v dlouhodobých kursech.
Na vysokých �kolách studuje v souèas-
nosti 10 zamìstnancù, dal�ích 9 na vy�-
�ích odborných �kolách, a 5 zamìstnan-
cù na støedních �kolách. V roce 2002
ukonèil jeden zamìstnanec studium vy-
soké �koly, dva zamìstnanci studium
vy��í odborné �koly, jeden zamìstnanec
støední �kolu, jeden dokonèil výcvik in-
spektora sociálních slu�eb a dal�í dva
výcvikový kurs rozvojové supervize.

Nabídka je zamìøena pøedev�ím na po-
tøeby zamìstnancù Nadìje, ale �kolení
jsou otevøena také jiným organizacím
poskytujícím sociální slu�by.

Cílem je prohlubování kvalifikace zamìst-
nancù, rozvíjení jejich znalostí a doved-
ností, podpora aplikace standardù kvali-
ty sociálních slu�eb, zavádìní nových
metod práce a vytváøení pracovních týmù
na v�ech pracovi�tích, podpora zvy�ová-
ní kvality nabízených slu�eb, podpora
misijní èinnosti v Nadìji a v budoucnos-
ti poskytování akreditovaného vzdìlává-
ní zamìstnancùm Nadìje i dal�ím zá-
jemcùm.
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Charakter èinnosti Nadìje vy�aduje otevøenost pro �irokou
spolupráci s veøejnou správou, s jinými nestátními organiza-
cemi i se zahranièními subjekty. Také v uplynulém roce, stej-
nì jako dosud v�dycky, byl nejvýznamnìj�ím partnerem stát,
který se podstatnì podílel na financování veøejnì prospì�-
ných slu�eb, které poskytujeme. Zejména Ministerstvo práce
a sociálních vìcí a Ministerstvo zdravotnictví jsou na�imi ka�-
doroèními poskytovateli dotace, men�í projekt byl dotován
Ministerstvem �kolství mláde�e a tìlovýchovy. Také mìsta
a obce, ve kterých pùsobíme, podporují na�i práci nejen fi-
nanènì, ale zejména budovami a prostorami, ve kterých pra-
cují na�e støediska. Poprvé na�i práci podpoøily také novì zøí-
zené kraje. Naopak, aktivnì se sna�íme ovlivòovat pøedstavitele
veøejné správy na v�ech úrovních ve prospìch ohro�ených
skupin obyvatel.

Nadìje je èlenem èeských i evropských støe�ních organizací,
ji� po øadu let ÈRHO a souèasnì vznikajících KRHO, klubu
ICN, VDP, ÈEA a FEANTSA, od loòského roku také evropského
EURAG, i jeho èeské sekce. Pøi realizaci nìkterých projektù
udr�uje Nadìje celou øadu formálních i neformálních dvou-
stranných nebo mnohostranných vztahù s jinými nestátními
neziskovými organizacemi i s organizacemi zøízenými veøej-
nou správou. Smyslem tìchto forem spolupráce je vzájemná
podpora, vzájemná pomoc spoleèným klientùm, výmìna zku-
�eností nebo spoleèné monitorování sociální problematiky. Pøí-
kladem je vzájemná výmìna o�acení (Diakonie Úpice), vyhle-
dávání tuberkulózy u bezdomovcù (Národní jednotka dozoru
nad tuberkulózou), pomoc potravinové banky (30 organizací),
projekt budoucí sociální jídelny typu Restaurant du Coeur (Øád
dominikánù v Emauzích), monitoring bezdomovství v Praze
(nestátní i státní subjekty), úèast na semináøích (NROS, ICN
a dal�ích vzdìlavatelù). Jiná forma spolupráce je uplatòována
pøi realizaci krátkodobých nebo jednorázových projektù, napø.
ètyømìsíèní zimní noclehárna v Praze, Spytihnìvovì ulici (v zi-
mì 2001-2002 spoleènì s MHMP, MCSP, AS).

Významným projektem s mezinárodním dosahem, který byl
realizován v letech 2002-2003 spoleènì s FEANTSA, SAD a Ar-
mádou spásy je Budování evropských partnerství v boji proti
bezdomovství. Jiným dùle�itým projektem pøesahujícím z roku
2001 byl jeden z adventních koncertù Èeské televize na pod-
poru dokonèení Domu pokojného stáøí v Zábìhlicích. Na do-
konèovacích pracích se podíleli také dobrovolníci z Holand-
ska � to byl výsledek partnerství s IBO. Pøi letních povodních
jsme pøispìli aspoò svou tro�kou tím, �e jsme otevøeli sbìrné
místo v denním centru v Bolzanovì ulici, kde jsme pøijímali
dary od obèanù a distribuovali do posti�ených èástí Prahy.

Finanèní podporu vybraných projektù, nikoliv nevýznamnou,
jsme pøijali od èeských nadací, v uplynulém roce Nadace roz-
voje obèanské spoleènosti, Èeská rada humanitárních organi-
zací, ADRA, Open society fund, Výbor dobré vùle, Civilia, Divo-
ké Husy, Nadace Terezy Maxové, F-nadace. Jsme vdìèni také
za nìkolikaletou podporu Brnìnské tiskové misie. Významný-
mi partnery ve v�ech poboèkách jsou obchodní spoleènosti
a podnikatelé jako dárci finanèních i vìcných darù.



30

S P R Á V A

P U B L I K A È N Í  È I N N O S T

Nejvy��ím orgánem je valná hromada, podle stanov se schází podle potøeby, nejménì jednou za dva roky. Valná hromada
kromì jiného volí pøedsednictvo. Pøedsednictvo je nejvy��ím výkonným orgánem.
Èleny pøedsednictva byli k 31. 12. 2002:
Ilja Hradecký, pøedseda a ústøední øeditel,
ing. Eva Ludvíèková, místopøedsedkynì, oblastní øeditelka (Otrokovice),
Petr Macek, místopøedseda, oblastní øeditel (Vysoké Mýto),
ing. Jan Sláma, místopøedseda, oblastní øeditel (Brno),
ing. Martina Hradecká, hlavní ekonom (Praha),
ing. Milan Nádvorník, ekonom (Vysoké Mýto),
MUDr. Pavel Plecháè, praktický lékaø (Tábor),
ing. Jana Seberová, ekonomka (Brno),
Mgr. Milo� Vavreèka, duchovní (Vizovice).

Veøejnì prospì�né slu�by jsou poskytovány v poboèkách, kte-
ré øídí oblastní øeditelé a øeditelé poboèek. Výkonným orgá-
nem øízení je øeditelská rada, k 31. 12. 2002 ve slo�ení:
Ilja Hradecký, ústøední øeditel,
ing. Josef Baránek, øeditel poboèky (Neda�ov),
Petra Lakato�ová, oblastní øeditelka (Praha),
ing. Eva Ludvíèková, oblastní øeditelka (Otrokovice),
Petr Macek, oblastní øeditel (Vysoké Mýto),
ing. Jan Sláma, oblastní øeditel (Brno),
Jan Vanìèek, oblastní øeditel (Jablonec nad Nisou),
Ludmila Vavreèková, øeditelka poboèky (Zlín),
ing. Jakub Forejt, oblastní øeditel (Plzeò),
ing. Martina Hradecká, hlavní ekonom (Praha).

Èlenové pøedsednictva, zleva: Ing. Jan Sláma, Ing. Eva Ludvíèková, Mgr. Milo�
Vavreèka, Ing. Jana Seberová, Ing. Martina Hradecká, Ing. Milan Nádvorník,
Ilja Hradecký, Petr Macek, MUDr. Pavel Plecháè

Nadìje vydává ji� pìt let ètvrtletník Pozdrav, ve kterém infor-
muje o zajímavých událostech ve své práci i o v�edním ka�-
dodenním �ivotì v poboèkách. Èasopis dostávají èlenové, za-
mìstnanci, klienti apøátelé Nadìje, kteøí o nìj mají zájem.
Aktuální informace z na�í èinnosti dostávají novináøi a dal�í
zájemci e-mailem v nepravidelnì vydávaném Zpravodajství
Nadìje, v roce 2002 to bylo na padesát zpráv z rùzných pobo-
èek i z ústøedí. V�echny významnìj�í zprávy stejnì jako zá-
kladní informace o organizaci lze najít na internetové adrese
www.nadeje.cz.

Významnou publicitou pra�ské poboèky, která souvisela sdo-
konèováním rekonstrukce Domu pokojného stáøí v Zábìhli-
cích, byl jarní Týden pro Nadìji s výstavou Lidé bez domova,
nìkolika koncerty a tiskovou konferencí. Podobnou týdenní

kampaò pøipravila také brnìnská poboèka na podzim v sou-
vislosti s pøipomenutím desátého výroèí práce Nadìje v Brnì.

Nadìje je také spoluvydavatelem elektronické publikace sbor-
níku z první aktivity spoleèného projektu nestátních nezisko-
vých organizací z deseti zemí Budování evropských partner-
ství v boji proti bezdomovství. Nìkolik sdìlovacích prostøedkù,
novin, èasopisù, radií i televize publikovalo ve svých èláncích
nebo relacích èinnost nìkterých poboèek Nadìje. Na�i spolu-
pracovníci pøedná�eli jako lektoøi na konferencích a seminá-
øích.
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A
A. CHAROUZ s.r.o.
A+C spol. s r.o.
ADEX s.r.o.
AERO TRADE a.s.
AGENTURA EPPO
AGFA s.r.o.
AGRICOL spol.s.r.o.
AGROL spol. s r.o.
AHOLD CZECH REP.
AK ATELIER s.r.o.
Alda Václav
ALFA CLASSIC
ALIACHEM a.s., O.Z. FATRA NAPAJEDLA
ALLMOND s.r.o.
ANDÌLOVÁ PAVLA, PRODEJNA KLENOTY MONMAR
Andrlová Jarmila
ANFRUIT FRANTI�EK ANDERLE
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
ARCO, spol. s r.o.
AREA ZLÍN s.r.o.
ARIES a.s.
ART STUDIO PRINT
AUSTIN DETONATOR s.r.o.
AVANTI - M. PROCHÁZKOVÁ
AVAX spol. s r.o.
AVENA s.r.o.
AVON COSMETICS, spol.s.r.o.
AXEL INTERNATIONAL s.r.o.

B
Bachelová Zdenka
BALAP spol.s.r.o.
Baleja Miroslav, Ing.
BALÍRNY ÈAJE DUKÁT a.s.
BALÍRNY OBCHODU PRAHA a.s.
BANIMPEX
BAPON-�TÌPON s.r.o.
Barto�ová Anna
BARUM CONTINENTAL spol. s r.o.
BA�A a.s.
BATIST s.r.o.
BAVEX s.r.o.
BB ART
BEDØICHOVÁ MARIE - VÝROBA OBUVI
BEGASERVIS s.r.o.
BEIERSDORF spol. s r.o.
Belu�icová Lucie
BENEDIKT SDRU�ENÍ
Bene�ová Danu�e
Beòová Jaroslava, MUDr.
Beránek Eduard
BEST a.s.
BIGBOARD PRAHA s.r.o.
Bilej Vojtìch
BIOMEDICA, spol.s r. o.
Blabolilová Libu�e
BOCHEMIE spol.s.r.o.
BONDUELLE, spol. s r.o.
BRATØÍ ZÁTKOVÉ a.s.
Brázdilová Margita, Mgr.
Brdíèko Karel
Bukaèová H.
Bulant Josef
Byd�ovský Ota

C
C&A MODA, s.r.o.
CANTICUM CAMERALE
CANTO s.r.o.
Caránková Ludmila
CARREFOUR ÈESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
CEDO HOUSEHOLD PRODUCTS, spol. s .r.o.
CENTRAL EUROPEN ADVISORY GROUP
CENTROPEN a.s.
CENTRUM, spol. s r.o.
CÍRKEV BRATRSKÁ OTROKOVICE

DELTA PEKÁRNY KLADNO a.s.
Demjanovièová Soòa, Ing.
Denská Gertruda
DEVA, a.s.
DIANA COMPANY
Divi�ová Stanislava
Dlouhý Libor
Dole�alová Jitka
DONAU-DESIGN PRAHA spol.s.r.o.
DONET spol s r. o.
DOUWE EGBERTS a.s.
DRAPS s.r.o.
DROGERIE-LENKA
Droppa Stanislav
DRUCHEMA v.d.
DRU�STVO CEMENTÁØU
DÚBRAVA, CHEMICKÉ VÝROBNÍ DRU�STVO
Durník Josef, Ing.
Du�ek Josef, Ing.

E
EAST MOP spol.s r.o.
EASTERN SUGAR ÈESKÁ REPUBLIKA, a.s.
EBA PRAHA s.r.o.
ECCO-BOTY ÈR s.r.o.
Egert L.
EKOCHEM COSMETICS - �ORM MILOSLAV
ELI LILLY ÈR, s.r.o.
ELIM, KØES�ANSKÁ SPOLEÈNOST
ELI�KA s.r.o.
Ellenwood Melvin Lee
ELSYST spol. s r.o.
EMCO s.r.o.
EMTEC MAGNETICS ECE GmbH
ESO MUSIC PRODUKCION s.r.o
EUREX
EUROBAL s.r.o.
EUROMEDIA GROUP
EUROPAPIER BOHEMIE spol.s r. o.
EVANGELICKÝ SBOR NÌMECKÉHO JAZYKA
EVERGREEN spol. s r.o.
EXODUS, GRAFICKÉ STUDIO
EXPOCHEM s.r.o.
EXPONA s.r.o.
EXTRUDO BEÈICE s.r.o.

F
Fajmon Jozef
Fajmon Vladimír, Ing.
Fale�níková Blanka
Faltysová Marie
FARE � VÝROBA OBUVI, �ÙSTEK ALOIS
FERONA a.s.
Férová Lydie
FERRERO ÈESKÁ s.r.o.
Fiala Oldøich
Fikejs Zdenìk
Filous Ale�
FISCHER AIR, s.r.o.
Fischer Oldøich
Fi�erová Alena
Fi�erová Hana
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.
Forejt Jakub, Ing.
FOTOVO
FRAMAR, spol. s r.o.

CÍRKEV BRATRSKÁ, ÈESKÁ TØEBOVÁ
CÍRKEV BRATRSKÁ, LITOMY�L
CITYBANK a.s.
COCA-COLA BEVERAGES ÈR, spol. s r.o.
CODAN
COPIER CENTRUM DOMINO
Coubal Vladimír
Coubalová Jana
Coufal Milan
CUKRÁØSTVÍ KOSTELECKÝ A PAZDERA
Cutlerovi
Cvalovský Jan

È
Èapková Arno�tka
ÈCE FARNÍ SBOR LIBEÒ
ÈECHOFRACHT a.s.
Èermáková Marie
Èerná Noemi
Èerný �tìpán
ÈESKÁ SPOØITELNA a.s.
ÈESKÁ TELEVIZE - ADVENTNÍ KONCERTY
ÈESKÁ TEXTILNÍ a.s.
ÈESKOMORAVSKÉ �TÌRKOVNY, a.s.
ÈESKÝ ROZHLAS
Èí�ková Jana
Èulík Tomá�

D
D PLAST spol. s r.o.
DAMA
DAMAN s.r.o.
Danìk Pavel
Daòková Zuzana
DANONE a.s.
DEKOS s.r.o.
DELTA MLÝNY s.r.o.
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FRANKE s.r.o.
Franzová Martina
Freeze Karin

G
Galoczová Irena
GASTROPROJEKT ZLÍN s.r.o.
GAZEL s.r.o.
GEHE PHARMA PRAHA, s.r.o.
Gen�ová Dana
GEODEZIE ON LINE, spol. s r.o.
GEOSTAV, spol.s.r.o.
GIO STYLE PAP, a.s.
GLOBAL STORES a.s.
Goøalík Franti�ek
Gotthans Jan
GRANTIS COMPUTER � ING.�PATENKOVÁ
GREINER, PLASTOVÉ OBALY, s.r.o.
GRUNDFOS s.r.o.
GURMEKO s.r.o.

H
HABAÈEK s.r.o.
Hájková Irena
Hamplová Dana
Hanáka Robert
HANAPLAST, s.r.o.
HANEL GLOBAL TOYS s.r.o.
Hejzlar Jaromír
Hejzlarová Rut
HELLADA s.r.o.
HENKEL ÈR spol. s r.o.
Herentin Vilém
HERLITZ spol. s r.o.
Heryán Miroslav, Mgr.
HIKOR PÍSEK a.s.
HIMALAYA CZ s.r.o.
Hladíková Aftab, Ing.
Hlaváèová Danu�e, Ing.
Hnát Petr
HOANG ORIENT  s.r.o.
Hoffmannová Milena
HOFFNUNG UND HILFE
HOLCIN ÈESKO a.s.
Holíková Marta
HONEYWELL s.r.o.
Horák Jaromír
Horák Petr
HOTEL ESPLANADE PRAHA, a.s.
HOTEL SAVOY
Hrubanová Marta
Hübschtovi
Hùlek Zbynìk
Hulová Vlasta
Hurta Jan
Hurtová Anna
HYBLER WIPES s.r.o.

CH
Cháb Jakub
CHARITA SV. ANE�KY OTROKOVICE
Chejnovská Alena
CHIGUITA CR s.r.o.
CHIRANA INJECTA CZ spol. s.r.o.
Chludilová Alena

Chludová Karla
Chounová Miloslava
Chvojka Tomá�

I
IDG CZECH a.s.
IMADOS, a.s.
Indrákovi
INTER COM PRAHA s.r.o.
INTER PRINT SERVICE s.r.o.
IRISA, v.d.
Irová Helena
ISOLIT BRAVO, spol. s r.o.
I.W.A.P.

J
J PLUS spol. s r.o.
JABLONEX a.s.
JAKOBE a.s.
JAKOSTNÍ A TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, s.r.o.

Kafka Miroslav
Kafková Ane�ka
KALIMERO, s.r.o.
KAMA s.r.o.
Kapal Miroslav
KARLOVARSKÝ PORCELÁN THUN a.s.
KDS SEDLÈANY, NO�ÍØSKÉ VÝROBNÍ DRU�STVO
Kepr Jan, Ing.
KLATT s.r.o.
Klepková Jana
Kleveta Èestmír
Klime� Milan
Klime�ová Jana
Knehová Dagmar
Kobzík Alois, JUDr.
Kocurek Josef
Koèí Emil
Koèna Adolf, MUDr.
KOFL spol. s r.o.
Kolenèiak Ivan
Kollman Franti�ek, Dr.
Kollmanová Ludmila
Kolman Petr
Komrsková Noemi, Mgr.
KONDOR s.r.o.
Koneèná Eva
Koneèná Hana
KONICA CZECH s.r.o.
KONTINUA s.r.o.
Kopecká Marie
Korbelová Marie
Korèáková Karla
Kotík Petr, Ing.
Kotouèkovi
KPM EXPORT-IMPORT s.r.o.
KRAFT FOODS ÈR s.r.o.
Králová Eva
Kratìnová Josefa
Kreèmarová Jana
KREJÈOVSTVÍ - PRÁDLO
Krúpová Alena
Kubík Petr
Kuèera Jaroslav
Kuèerová Marie
Kudìlásek Florián
KUGR spol. s r.o.
Kutheilová
KVÌT JOSEF LOHMANN
Kynèlová Ilona

L
L+L s.r.o.
Lachman Jiøí
LAMIDO a.s.
LANDKA�
Lang Roman
LE & CO - ING. JIØÍ LENC, s.r.o.
LÉÈIVA a.s.
LÉÈIVÉ VODY a.s.
LÉKÁRNA U ANDÌLA
LÉKÁRNA U SV. LUDMILY
LÉKAØSKÉ LABORATOØE s.r.o.
Leke� Jaroslav
LEMAK, s.r.o.
LESKO VELKOOBCHOD NÁPOJÙ, s.r.o.
Lhotská Renata
LIKO TRADING a.s.

JAKUBEC IVAN ING.
JANNIS MODA s.r.o.
JANOU�EK  s.r.o.
Janská Vlasta
JAPAVO s.r.o.
Jasná Jana
JEMÈA, a.s.
JIHOMORAVSKÉ PIVOVARY a.s.
Jílková Olga
JIMAZ s.r.o.
Jindráková Markéta
JIP CEREPA a.s.
JIP-PAPÍRNY VRANÉ spol. s r.o.
Jiru�ek Jaroslav
JIØINA DUCHOSLAVOVÁ - SMÉKALOVO PEKAØSTVÍ
JIVA CZ s.r.o.
Joachimová Lenka
Johnsonová Vìra
JOKER s.r.o.
JOLAVA, spol. s r.o.
Jon Miroslav
Josef Marek
JPM TISK s.r.o.
Julina Milan, Ing
JURÁ�EK ZDENEK - STOLAØSTVÍ

K
K+B PROGRESS a.s.
Kacálek Stanislav
Kadavá Adéla
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LINDE PRAHA
LINEA NIVNICE a.s.
LOANA a.s.
Ludvíèková Eva, Ing.
Ludvík Jan
Luká�ovi Karel a Marie
LUMINEX spol. s r.o.
Lysáková Marie
Lysková Blanka

M
M+M KØEPINSKÝ
Macek Bøetislav
Macek Ondøej
Macíková
Macková Bo�ena
Macková Eva
Macková Jana, Ing.
MADE 2, s.r.o.
Mahlerová Marceloa
Mach Jaroslav
Mach Leo�
Macháèková Irena
Machytková Marta
MAKABO
MAKRO CASH & CARRY ÈR s.r.o.
Marek Josef, MUDr.
Marek Pavel
Marek Tomá�
MARIONA, OBÈANSKÉ SDRU�ENÍ
Marosz Petr
Mar�íkovi
Matý�ková Bla�ena
Mázlová Eva
MCDONALDS ÈR s.r.o.
MED-COM, spol. s r.o.
MEDIMEDIA INFORMATION spol. s r.o.
Medo Jaromír
MEK, SNI�OVÁNÍ HLUKU
Melicharová Zdena
MCH REKLAMA A TISK
MICHELSKÉ PEKÁRNY a.s.
Miklasová Anna
MILCOM SERVIS a.s.
Minár Jan,
Mináø Ivan, Ing.
MIPL, spol.s.r.o.
MISTR a.s.
MLÉKÁRNA ÈEJETIÈKY, s.r.o.
MLÝN KOJETÍN spol. s r.o.
Mòuková Emílie
MONEX spol. s r.o.
MORAVEC-ØEZNICTVÍ A UZENÁØSTVÍ
MOSTECKÁ UHELNÁ SPOLEÈNOST a.s.
Mo�tìk Jaroslav
Mouèková Nadì�da
MRAKE�
MSK, PRAHA
Muchová Vlasta
MÜLLER-CHOV DRÙBE�E MODLETICE
MUSIC LAND A  spol. s r.o.

N
NADACE 700 LET MÌSTA PLZNÌ
NADACE ADRA
NADACE DIVOKÉ HUSY

NADACE OPEN SOCIETY FUND
Nádvorník Milan, Ing.
NAPROZ
NÁRODNÍ CENTRUM PRO RODINU BRNO
Navrátil Vl.
Nebeský Michal
Nebøenská Jarmila, JUDr.
Neèas Jiøí, RNDr.
Nedbalovi
Nedìlková Michaela
NESTLÉ ÈOKOLÁDOVNY a.s.

Peroutka Ferdinand
Petráòová Irena
Petøíková Zuzana
PHILIPS ÈESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
PHOENIX LÉKARENSKÝ VELKOOBCHOD, a.s.
Pilát Ale�
Pí�ová Vìra
Pitrová Naïa
Pivoòková
P-KVARTET s.r.o.
Plaèek Pavel, Ing.
Plecháè Pavel, MUDr.
PLZEÒSKÁ PAPÍRNA a.s.
Pohunková Dagmar, MUDr.
Pokorná �árka
Pokorný Otto
Ponková Eva
Popelková Dana
Porta Hana
Potoèek Josef, Ing.
POTRAVINY �+K
Pouchlá Miroslava
PRADLENKA J. KOPALOVÁ
PRAGOSOJA s.r.o.
PRAHA MUSIC CENTER spol. s r.o.
PRA�SKÁ CUKERNÍ SPOLEÈNOST TTD a.s.
PRIBINA spol. s r.o.
PRIMOSSA, a.s.
PROFIMON s.r.o.
Procházka Jaroslav
Procházková Ludmila
PRONTO ELEKTRO s.r.o.
Provazníková Emílie
Provazníková Jarmila
Prù�a Jiøí
PRVNÍ INVESTIÈNÍ SPOLEÈNOST, a.s.
PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s.
PSYCHIATRICKÁ LÉÈEBNA PRAHA
Punèocháøová Marie

Q
QUALT RAKOVNÍK s.r.o.

R
RADEK A SPOL. s.r.o.
RAM SDRU�ENÍ R. VEDRALOVÁ V. VEDRAL
RAZAT STYLE CZ s.r.o.
RAZÍTKA - SEDIN TIBOR
REGULI s.r.o.
Rejchrt David
Rejman Tomá�
Rejmanovi Olga a Bohumil
REPROGRAFIA s.r.o.
Ressová Petra
ROBIN OIL, s.r.o.
Rojíèková Veronika
ROLNICKÁ SPOLEÈNOST, a.s.
ROPO spol. s r.o.
Rousek Michal
Rozman
RTC-ROMAN TORN
RUKONA s.r.o.
Rus Tomá�
Rusková Hana
Rusová Alena, Mgr.
Rù�ièka Martin,  JUDr.

Neubauerová
Neumann
Neumannová Libu�e
NEW COMPO spol. s r.o.
NO+BL NOVÁK PETR
Novák Jaroslav
Novák Jiøí, Ing.
NOVATEX, a.s.
NUTRICIA a.s.

O
OBCHODNÍ TISKÁRNY KOLÍN a.s.
ODKOLEK a.s.
Ojèíková Helena
Oktábcová Vìra
Oláh Vladimír
OL�ANSKÉ PAPÍRNY, a.s.
OMIKRON PRAHA s.r.o.
Ondra�íková �tìpánka
Opliger, Dehlinger
OPTYS spol. s r.o.
ORANGE s.r.o.
OSPAP a.s.
OTO ÈR s.r.o.

P
PA STUDIO - RUDOLF ØEZNÍÈEK
Pachlová E.
PARTR s.r.o.
PAS PRAHA s.r.o.
PASU
Pathánová Bo�ena
Pavlík Zdenìk
Pavli�ová Vìra
Pavodová Vìra
PEKÁRNA BRANDÝS NAD LABEM
PEKÁRNA LIBEREC, a.s.
PEKÁRNA MERKUR spol. s r.o.
PEKAØSTVÍ A CUKRÁØSTVÍ
PÌKNÝ-UNIMEX s.r.o.
PEMAR spol. s r.o.
PER PARTES CONSULTING, s.r.o.
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Rù�ièková Kateøina
Rù�ièková Lenka
Rybáøová Danu�e

Ø
ØEZNICTVÍ A UZENÁØSTVÍ U BIRHANZLÙ
Øezníková Olga
ØÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JABLONEC N. N.
ØÍMSKOKATOLICKÝ SBOR ZÁBÌHLICE

S
Sablík Jan
Safari Nader
Salá�ek Tomá�
SALVUS
Sanytrák Franti�ek
Savická Stanislava, Dr.
Savko Vratislav
SCP BOHEMIA
SEACOM spol.  s r. o.
Sedláèková Anna, Mgr.
SEGAFREDO ZANETTI ÈR s.r.o.
SEKAR s.r.o.
SERVIS CLIMAX s.r.o.
SETUZA a.s.
Schejbalová Vìra
SIMA s.r.o.
SINGA spol. s r.o.
SIPOR s.r.o.
SIRIUS, SDRU�ENÍ PODNIKATELÙ
Skalická Marie
Skálová Myrna
Slabý Miroslav
Sláma Jan, Ing.
SLOVAKOFARMA, spol. s r.o.
SLUNAP, s.r.o.
SMO a.s.
So�ka Robert
SOUPEK, S.R.O.
Soutor
Spáèil Josef
SPOFA-DENTAL a.s.
SPOLEK AMERICKÝCH �EN
Spoustová Marie
SPRING PEKÁRNA s.r.o.
Srcháèek Oldøich
Srnová �tefana
Stach Jiøí
Starùstková Pavla
STAVBY SILNIC A �ELEZNIC, a.s.
STAVEBNÍ DOPRAVA A MECHANIZACE PRAHA a.s.
STØEDNÍ PEDAGOGICKÁ �KOLA VSETÍN
Støíteská Jana
STYLCON s.r.o.
SUDOP PRAHA a.s.
Sulek
SVOBODA A BØEZÍK PEÈIVO s.r.o.
SYBASE ÈR s.r.o.

�
�ARMANOVÁ MARIE - CUKRÁØSKÁ VÝROBA
�EBEK INTEBO
�ÍMA ZDENÌK - VELKOOBCHOD
�IMÁK JOSEF STAVITELSTVÍ
�imon Ladislav
�imonová Eva

�indeláø Radek
�i�ka Petr
�karpa Josef
�KOLSKÉ SESTRY
�krá�ková Vladimíra
�paèková Sylvie
�pilar Jiøí
�rámek Pavel
�tefániková Zdenka
�temberová Hana
�tìpán Ladislav
�tìpán Radek
�tìpán Vladimír, Ing.
�tojdl Michael
�ùstková Iveta
�vorèík Jiøí, Ing.

T
TANY, spol. s.r.o.
TARA - ERNA SAMOVÁ
TATRA MLÉKO s.r.o.
TBG METROSTAV s.r.o.
TBS s.r.o.
TEKOIM K s.r.o.
TELETECH s.r.o.
TELURIA s.r.o.
TEPLÁRNA OTROKOVICE a.s.
TESLAMP HOLE�OVICE a.s.
TEXLEN a.s.
TEXTIL
Tichý Pavel Ing.
TIMEX s.r.o.
Tláskal
Tomanová Vìra
Tome� Ondøej
TONER s.r.o.
TOP LIGHT s.r.o.
TOP OIL, s.r.o.
Trávnièková Renata, MUDr.
TRIOLA a.s.
Trnka Pavel
Trnková Renata
Trojanová Cecilie
Truschka Samuel
TTC TESLA KOMUNIKACE, s.r.o.
TVD � TECHNICKÁ VÝROBA, a.s.
TVG ÈR s.r.o.

U
U.D. LITOMÌØICKÉ MRAZÍRNY s.r.o.
U.T.C. s.r.o.
Uhlíø Jan
UNICONTROLS, a.s.
UNILEVER ÈR, spol. s r.o.
UNITEC CS a.s.
UNITED COATINGS OF EUROPE - CZECH, s.r.o.
UNIVERZÁLNÍ ZASILATELSTVÍ a.s.
UNIVERZITA KARLOVA PRAHA
ÚPAVAN TRUTNOV, spol.s r. o.
UPM KYMMENE spol. s r.o.
Urban Jan, Mgr.
ÚSTAV JADERNÝCH INFORMACÍ, a.s.

V
Vajrauchová Eva
Válková Anna

VAMIX ÈR
VAN GILLERN spol. s r.o.
Vaníèek Jiøí
VÁPENKA ÈERTOVY SCHODY a.s.
Vejrychová Eli�ka
Vejrychová Vìra
Vémola Josef
VESELÝ-VESELÁ
VICOM s.r.o.
Vilímek Stanislav
Vinterová Vìra
Vlèek Richard, Ing.
Vlk Jaroslav
VO - MO S ÈAJEM A PØÍSLU�ENSTVÍM
Vojtìch Milan
VOKURKA - RACIONÁLNÍ PEÈIVO
Von Marlen
VONIÈKA, DÌTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR
Vroblová Malvíra
VSETÍNSKÉ AUTODRU�STVO
Vtípilová Hana
VÝBOR DOBRÉ VÙLE, NADACE OLGY HAVLOVÉ
VÝZKUMNÝ USTAV PIVOVARSKÝ A SLADAØSKÝ, a.s.

W
WAGENHOFER spol. s r.o.
WASTEX, spol. s r.o.
WEIDLER A PARTNER s.r.o.
WHIRPOOL ÈR spol. s r.o.
WRIGLEY s.r.o.

Y
YMCA

Z
ZAHRADNICTVÍ KOÈÍ v. o. s.
ZAMILK, MLÉKÁRNA CHOCEÒ
Zaoralová Eva, PhDr.
Zapletalová Danu�e
ZÁSOBOVÁNÍ KANCELÁØÍ s.r.o.
Zatøepalková Olga
ZÁVOD CHOVU DRÙBE�E - MYDLÁØKA
Zavøelová Lydie
Zejfart Jiøí
Zelený Petr, Ing.
ZEMÌDÌLSKÉ DRU�STVO LIBLICE
ZEMÌDÌLSKO-OBCHODNÍ DRU�STVO MÁJ
ZERO - �ÁRKA POKORNÁ
ZNAÈKY KLADNO s.r.o.
ZOD MÁJ
ZØUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a.s.

�
�árský Jan
�ÍDEK KAREL ÈALOUNICTVÍ
�ídková Emílie
�ilinský Václav

3E PRAHA ENGINEERING a.s.

a dal�í nejmenovaní dárci

OMLOUVÁME SE KA�DÉMU, JEHO� JMÉNO JSME
SNAD NEUVEDLI NEBO UVEDLI NESPRÁVNÌ
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VÝSLEDOVKA A ROZVAHA ZA ROK 2002

AKTIVA v tis. Kè

dlouhodobý majetek 162 070

oprávky k dlouhodobému majetku - 55 741

materiál a zbo�í na skladì 1 510

pohledávky 5 774

peníze v pokladnì a bance 15 165

pøechodné úèty aktivní 398

AKTIVA CELKEM 129 176

PASIVA v tis. Kè

vlastní jmìní 124 428

hospodáøský výsledek - 7 504

závazky 6 872

pøechodné úèty pasivní 5 380

PASIVA CELKEM 129 176

NÁKLADY v tis. Kè

spotøeba materiálu 16 237

spotøeba drobného dlouhodobého majetku 2 232

materiálové náklady celkem 18 469

spotøeba energií 5 551

vodné 493

energie celkem 6 044

opravy a udr�ování 1 066

cestovné 281

reprezentace 63

výkony spojù 1 276

nájemné 1 392

stravování pro klienty - dodavatelsky 924

likvidace odpadù 420

stoèné 426

ostatní slu�by 3 675

slu�by celkem 9 523

mzdy zamìstnancù 45 052

zdravotní a sociální poji�tìní zamìstnancù 15 518

náklady na civilní slu�bu 1 860

sociální náklady 373

zákonné poji�tìní odpovìdnosti 177

osobní náklady celkem 62 980

odpisy 4 738

poji�tìní majetku 394

ostatní náklady 553

ostatní náklady celkem 5 685

NÁKLADY CELKEM 102 701

VÝNOSY v tis. Kè

úhrady za slu�by celkem 31 377

dotace Ministerstva práce a sociálních vìcí 36 107

dotace úøadù práce 1 782

ostatní státní dotace (MZ, M�MT, �Ú) 852

státní dotace celkem 38 741

dotace kraje 1 227

dotace magistráty 8 681

dotace mìsta, mìstské èásti 8 104

dotace samosprávy celkem 18 012

úroky 213

aktivace materiálu, slu�eb, majetku 2 933

sbírky 231

darované slu�by 621

ostatní finanèní dary 4 544

pøijaté pøíspìvky (finanèní) celkem 5 396

ostatní výnosy 453

VÝNOSY CELKEM 97 125
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Náklady v roce 2002 Výnosy v roce 2002

Náklady na programy Nadìje v roce 2002 Náklady na sociální a zdravotní slu�by a náklady
na vedlej�í èinnost a správu v roce 2002

Zdroje investic v roce 2002 Dotace v roce 2002



37

H O S P O D A Ø E N Í  V  G R A F E C H

32

Provozní náklady (v tis. Kè) Poèet zamìstnancù

VÝVOJ V LETECH 1990 - 2002

Pohledávky (v tis. Kè) Závazky (v tis. Kè)

VÝVOJ V LETECH 1998 - 2002



38

Ú È E T N Í  A U D I T



39



40

Nadìje s vdìèností pøijme podporu pro práci
charitativní • misijní • sociální

na úèet èíslo

316012163/0300

u ÈSOB v Praze 2, Anglická 20

pro pøímé platby u ÈSOB platí pro tentý� úèet
èíslo 32804000/0300

ISBN 80-86451-04-6

DÌKUJEME,
�E POMÁHÁTE

S NÁMI


